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1 JOHDANTO 

Pikkupoikana huilukvartettitunnit sytyttivät minut soittamiseen. Jollain tavalla tuntui jopa 

siltä, että osasin soittaa paljon paremmin huilua silloin, kun minun kanssani soitti samaa 

ikäluokkaa ja samalla tasolla olevat huilistit. Vasta nyt käsitän paremmin, että huilukvartetti 

oli yhteistoiminnallinen tapa musisoida. Jokaisella huilistilla oli oma stemmansa, joka tuli 

osata niin hyvin kuin mahdollista. Yhteisenä tavoitteena oli se, että soiton tuli kuulostaa 

yhtenäiseltä niin, että kaikki äänet olivat balanssissa keskenään. Melodian soittajille muut 

soittajat antoivat tilaa nyansseja vaihtelemalla. Huilukvartetti-tunneilla oli hauskaa, meillä oli 

rento, mutta tavoitteellinen tekemisen meininki. Hyvä yhteishenki rohkaisi ja kannusti 

suoriutumaan haastavienkin kappaleiden soittamisessa. En ole varma, olisinko jatkanut huilun 

soittamista, ellei minulla olisi ollut mahdollisuutta soittaa huilukvartetissa. Ehkäpä nämä omat 

kokemukset jo aivan sieltä kymmenen vuotiaan pojan positiivisista kokemuksista siivittivät ja 

innostivat minua tutkimaan yhteistoiminnallista musiikin oppimista ja opettamista. 

 

Halusin perehtyä siihen, mitä on yhteistoiminnallinen oppiminen ja miten sitä voisi hyödyntää 

enemmän musiikin opettamisessa. Minua kiinnostaa oppilaat yksilöinä,  miten yksilöoppilas 

kokee ryhmän oppimisympäristönä. Halusin selvittää, onko yhteistoiminnallisella oppimisella 

vaikutusta oppimistuloksiin ja oppimismielekkyyteen, vai voiko joku oppilas kokea sen jopa 

epämielekkäänä tapana opiskella musiikkia. Tutkin, että millainen vaikutus 

yhteistoiminnallisella oppimisella on musiikin opiskelun innostavuuteen, ja voiko ryhmän 

jäsenillä olla vaikutusta siihen, että musiikinopiskelu koettaisiin mielekkäänä. Halusin 

perehtyä siihen, mitä merkittäviä asioita yhteistoiminnallinen oppiminen kehittää ja saa 

aikaan oppilaissa. Voiko ryhmän muiden jäsenien vaikutus olla jopa niin suuri, että 

yhteistoiminnallisesti opittaisiin paremmin kuin perinteisemmässä opettajajohtoisessa 

opettamisessa. 

 

Ajattelen, että aihepiiri, jota tutkin, voisi avata omaa ja kollegoideni silmiä näkemään 

tärkeänä myös toisenlaisia tapoja toteuttaa musiikinopetusta - nähdä itsensä ennemmin 

ryhmän ohjaajana ja kannustajana kuin opettajana. Voisiko siis pienryhmätoimintaa (2-
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4 oppilasta) lisätä musiikin opiskelussa ja kehittää musiikinopiskelusta vieläkin enemmän 

sellaiseksi, että mahdollisimman moni oppilas saisi itse oivaltamisen kokemuksia aktiivisesti  

ongelmiin vastausta etsien itse tekemällä? 

 

Toteutin tutkimukseni eräässä keskisuomalaisessa koulussa neljännellä luokalla, jossa käytin 

opetuksessani yhteistoiminnallista oppimista. Oppilaat täyttivät kyselylomakkeet ennen 

yhteistoiminnallisen opetuksen alkua ja toisen kyselylomakkeen opetuksen päätteeksi. Lisäksi 

haastattelin heidän opettajaansa. Pidin luokalle kaksi erillistä musiikintuntia, jossa käsiteltiin 

nuottien aika-arvoja. Erityisesti luokan ryhmähengen luomisessa ja sosiaalisten taitojen 

harjaannuttajana opettajalla on keskeinen merkitys. Tässä tutkimuksessani käsittelen siis 

yhteistoiminnallisen oppimisen perusperiaatteita, mitä se ylipäätään on, ja niitä seikkoja, joita 

tutkimuksessani nousi esiin, kuten ryhmässä toimimista, oppilaiden sosiaalisia taitoja ja 

opettajan vaikutusta yhteistoiminnallisen työskentelytavan onnistumiselle. 

	  
Perinteiseen opettajajohtoiseen luokkatyöskentelyyn liittyy oppilaiden oleminen omilla 

paikoillaan hiljaa muita häiritsemättä. Oppilaat pidetään erillään toisistaan, joten heistä tulee 

passiivisia. Oppilaiden komentamiseen kuluu paljon aikaa ja energiaa. Totuus on kuitenkin 

se, että oppilaat ovat luonnostaan aktiivisia ja vuorovaikutukseen pyrkiviä. Oppilailla on halu 

saada puhua ja tehdä. Yhteistoiminnallisessa opetuksessa perusperiaatteena on tekemisen ja 

vuorovaikutuksen avulla tapahtuva oppiminen. Oppilaita tulisikin kannustaa puhumiseen, 

liikkumaan, luomaan ja tekemään asioita yhdessä.  (Kagan & Kagan 2002, 46-47.) 
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2 YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN 

Sosiaalipsykologian tutkija Floyd H. Allport (1890-1971) tutki ensimmäisenä ryhmän 

vaikutusta oppimiseen. Ilmiö sai tuolloin nimekseen ”sosiaalinen helpontuminen” (social 

facilitation). Allport teki havainnon koehenkilöiden suorituksen paranemisesta, kun läsnä oli 

toisia henkilöitä. Syntyi käsitys ryhmätyön ylivoimaisuudesta. Myöhemmät tutkimukset 

osoittivat, että muiden ihmisten läsnäolo voi myös heikentää suoriutumista. Näihin kahteen 

erilaiseen tulokseen on olemassa osuvat kansanviisaudet: ”yhteistyö on voimaa” ja ”mitä 

useampi kokki, sitä huonompi soppa”. (Saloviita 2006, 27.) 

 

Maailmalla yhteistoiminnallista oppimista on tutkittu paljon. Juuret ulottuvat 1800-luvun 

lopulle, jolloin amerikkalainen koulutusfilosofi John Dewey loi ideoita ja käytännön 

esimerkkejä oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiselle. 1900-luvun 

puolivälissä Deweyn ajatukset saivat tuulta purjeisiin kun alettiin tarkastella tarkemmin 

ryhmädynamiikkaan liittyviä opetuksen järjestelyitä. Tavoitteena oli parantaa oppimista 

ryhmätoiminnan avulla. Käsitteenä yhteistoiminnallinen oppiminen (co-operative learning) 

vakiintui opetusalan ammattilaisten käyttöön vasta 1970-luvun loppupuolella. Mainiona 

esimerkkinä yhteistoiminnallisen oppimisen kehittämisestä on tutkijoiden välinen yhteistyö, 

mikä alkoi virallisesti vuonna 1979 yhteisellä konferenssilla. (Sahlberg & Sharan 2002, 10-

11.) 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen levisi Suomeen 1990-luvun alussa. Tampereen yliopistossa 

aloitetut opetuskokeilut ja tutkimushankkeet todistivat, että yhteistoiminnallinen oppiminen 

on tärkeä pedagoginen työväline opetusalalla. Yhteistoiminnallinen oppiminen ei ole uusi 

ilmiö enää meillä Suomessa, mutta varsin vähän tästä aiheesta on tehty tutkimuksia tai 

kirjoitettu – ainakin musiikin alalla. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa ei ole kyse 

opetusmenetelmästä, sillä se käsittää hyvinkin erilaisia tapoja edesauttaa oppimista. 

Yhteistoiminnallinen oppiminen on yleisnimitys pedagogiselle toimintatavalle, jossa 

suurempi opetusryhmä jaetaan pienemmiksi, yleensä 2–4 oppilasta käsittäviksi ryhmiksi. 

(Sahlberg & Sharan 2002, 10-11.) 
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Yleisesti vertailututkimuksissa on tultu siihen lopputulokseen, että yhteistoiminnallinen 

opetus on hieman tuloksellisempaa kuin tavallinen ryhmätyöskentely. Ryhmätyö on taas 

todettu olevan tehokkaampaa kuin koko luokan opettaminen yhtenä joukkona. (Saloviita 

2006. kts. Lou ym., 1996.) Saloviita toteaa, että yhteistoiminnallisen opetuksen rinnalla 

kannattaa pitää yksilöllisen oppimisen muotoja. Jotta oppilaan ajatukset aktivoituvat uuden 

asian oppimiseen, on kuitenkin hyvä antaa hänelle aluksi oma aikansa tutustua itsenäisesti 

esimerkiksi lukien uuteen asiaan. (Saloviita 2006. 29.) 

2.1 Perusperiaatteita yhteistoiminnallisesta oppimisesta 

Yhteistoiminnallinen oppiminen toteutetaan pienissä ryhmissä, jossa oppilaat rakentavat 

oppimistaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ryhmän jäsenten kanssa. Opetettava 

aihealue voi olla niin teoreettisia kuin käytännönläheistäkin. Kuten edellä todettiin, ei voida 

puhua erillisestä oppimiskäsityksestä. Yhteistoiminnallinen oppiminen kuuluu 

sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Yhteistoiminnallisen oppimisen keskeinen 

merkitys on kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja ja itsetuntemusta, tavoite ei siis ole 

pelkästään tiedollista ja taidollista vaikka se nähdään myös tärkeänä. 

Yhteistoiminnallisuudessa pyritään siihen, että lapsi jo varhain oppii toimimaan sosiaalisissa 

tilanteissa. (Kauppila 2007, 155-156.) 

	  
Sosiokonstruktiivisessa oppimiskäsityksessä oppiminen on yksilöllinen ja yhteisöllinen 

tietojen ja taitojen konstruktiivinen prosessi. ”Sosiokonstruktiivinen näkemys perustuu 

interpersoonalliseen vuorovaikutukseen (interactions), vastavuoroisuuteen (reciprocal) ja 

yhteistoiminnallisuuteen (cooperative).” Jotta tieto muokkaantuu ja jalostuu, tarvitaan 

oppimisen tueksi sosiaalista kanssakäymistä muiden oppilaiden kanssa. Näin ollen tiedon 

muodostamisessa opiskelija osallistuu tiedon jakamiseen ja vastaanottamiseen. Oppiminen 

nähdään tavoitteellisena ja se tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden opiskelijoiden 

kanssa. (Kauppila 2007, 114.) Aikaisemmin luultiin, että oppiminen on pelkästään 

yksilökeskeinen tapahtuma, nyt ollaan toista mieltä. (Kauppila 2007, 149).  

	  
Yhteistoiminnallinen oppiminen on sosiaalista toimintaa, johon kuuluu keskeisesti 

tavoitteiden laadinta, resurssien jakaminen, ryhmissä toimiminen yhdessä sekä tavoitteisiin 

pyrkiminen ja lopuksi koko prosessin arviointi. (Kauppila 2007, 116.) Yhteistoiminnallista 
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toimintaa voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla: muodollinen yhteistoiminnallinen oppiminen, 

vapaamuotoinen yhteistoiminnallinen oppiminen ja yhteistoiminnalliset perusryhmät 

(Johnson & Johnson 2002, 101). Yhteistoiminnallista oppimista toteutettaessa on syytä 

huomioida, että yhteistyö toimii ja luokassa kiinnitetään huomio positiiviseen 

keskinäisriippuvuuteen, kasvokkain tapahtuvaan kannustavaan vuorovaikutukseen, 

yksilölliseen vastuuseen, sosiaalisiin taitoihin, ryhmän suorittamaan prosessointiin sekä 

yhteisten sääntöjen noudattamiseen (Johnson & Johnson 2002, 101; Sahlberg & Sharan 2002, 

11). 

2.2 Yhteistoiminnallisen oppimisen lähtökohdat 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppilaat työskentelevät pienryhmissä ja edistävät näin 

omaa ja toisten oppimista. Ryhmätyön edellytyksenä on, että oppilas haluaa ja hänellä on 

valmius työskennellä muiden oppilaiden kanssa (Saloviita 2006, 65). Ryhmän toimimiseen 

liittyy oleellisesti myös ryhmädynamiikka,  miten ryhmän jäsenet tulevat keskenään toimeen. 

Ryhmiin jakamiseen onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Usein ryhmiin jako tapahtuu 

oppilaan kyvykkyyden mukaan. Erilaiset tehtävät määräävät myös ryhmiin jaon. Ryhmän 

oppilaiden vuorovaikutus ja sen dynamiikka syntyy oppilaiden välisistä suhteista. (Kauppila 

2006, 91; Kauppila 2007, 152.)  

 

Ryhmän koheesio eli kiinteys vaikuttaa ryhmän mielekkyyteen. Ryhmän jäsenien 

miellyttävyys, toiminnan kiinnostavuus ja jäsenien arvostaminen liittyy ryhmän koheesioon. 

Jos nämä ehdot toteutuvat, ryhmässä on voimakas yhteenkuuluvuuden tunne ja ryhmän 

toiminta on tehokasta ja palkitsevaa. Tällaisessa ryhmässä myös koetaan arvostusta, 

välittämistä, avoimuutta ja ongelmatilanteet pystytään selvittämään. Avoimessa ryhmässä 

nämä tavoitteet toteutuvat todennäköisemmin kuin suljetussa ryhmässä, kuten esimerkiksi 

koululuokassa. Jos koheesio jää sidotussa ryhmässä heikoksi, ilmapiiri muodostuu helposti 

välinpitämättömäksi, sulkeutuneeksi sekä matalan motivaation omaavaksi. 

Yhteistoiminnallisen toiminnan syntyminen tällaisen ryhmän sisälle ei ole mahdollista. 

Ryhmän koheesioon voidaan kuitenkin vaikuttaa kiinnittämällä huomio ihmissuhteisiin, 

ilmapiiriin sekä toiminnan ja arvostuksen kohteisiin. Esimerkiksi opettajan rooli luokassa on 

merkittävä koheesion kehittymisen kannalta. Luokanopettaja voi pyrkiä ohjaamaan oppilaiden 
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käyttäytymistä: kannustaa myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden ilmaisemiseen ja 

muiden huomioon ottamiseen. Ryhmätöihin totuttaminen on myös hyvä keino opettaa 

yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallista oppimista. Ryhmien jäsenet tulisi kuitenkin valita niin, 

että oppilaat pääsevät toimimaan erilaisissa rooleissa ja tuntevat itsensä arvostetuiksi 

toimimissaan ryhmissä. (Laine 2005, 190-193.)  

 

Lisäksi yhteistoiminnalliseen oppimiseen kuuluu kiinteästi itsearviointi. Ryhmissä toimimisen 

tulee olla tavoitteellista, joten oppilaiden on harjaannuttava arvioimaan oman ryhmänsä 

toimintaa ja saavutuksia kriittisesti. Itsearviontia toteutetaan prosessin aikana ja lopussa, näin 

ollen opettajan arvioinnin lisäksi oppilaille itselleen muodostuu kokonaiskuva heidän omasta 

tekemisestään itsearvioinnin myötä. (Kauppila 2007, 158.) Jotta pienryhmissä oppiminen olisi 

yhteistoiminnallista ja tehokasta, siinä täytyy ilmetä tiettyjä elementtejä. Nämä ovat 

kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus eli suora vuorovaikutus, positiivinen 

keskinäisriippuvuus, yksilöllinen vastuunottaminen sekä yhtäläinen osallistuminen. (Jolliffe 

2007, 39; Saloviita 2006, 45-50.) 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen antaa enemmän tilaa oppilaan omien ajatusten syntymiselle 

ja julki lausumiselle kuin perinteinen luokkaopetus. Suora vuorovaikutus onkin yksi 

yhteistoiminnallisen oppimisen tärkeä ominaisuus. Monet tutkimukset osoittavat sen, että 

opettajan tunnilla käyttämä puhe on jopa 60-80% yhden oppitunnin pituudesta. Moni oppilas 

saattaa ikävystyä tunnilla opettajan puhuessa suurimman osan ajasta. Oppilaalle jää liian 

vähän vaihtoehtoja: hiljaa oleminen, muiden oppilaiden kuunteleminen, annettujen tehtävien 

tekeminen ja myös muiden oppilaiden häiritseminen. Ryhmätyö muuttaa tilannetta aivan 

toisenlaiseksi. Oppilaat kuuntelevat toisia oppilaita ehkä tarkemmin kuin opettajaa. 

Kuuntelusta tulee aktiivisempaa, koska oppilaat puhuvat toisilleen. Oppilaiden oma ajattelu 

saa tilaa, kun he jakavat omia ajatuksiaan ja tukevat toisiaan tiedon jakamisessa. (Saloviita 

2006. 45-46.) 

 

Ryhmädynamiikka on tärkeää yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Ryhmän positiivinen 

keskinäisriippuvuus on olennainen osa yhteisen päämäärän saavuttamista. Tärkeää on se, että 

jokaisen ryhmäläisen työpanos on hyödyksi muille niin, että jokainen on riippuvainen 

toisistaan eikä ns. vapaamatkustusta pääse syntymään (ks. Saloviita 2006, 29). Tällöin syntyy 
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yhteistyö, mikä koetaan yhteiseksi ja oppilasryhmän sisäinen kiinteys saa aikaan yhdessä 

oppimista ja yhteisen tavoitteen saavuttamisen. Oppilaiden yksilöllinen panostus yhteisen 

tehtävän eteen on korvaamaton. Mikäli kaikki eivät osallistu ryhmän yhteisen päämäärän 

saavuttamiseen, kukaan ei pääse vuoren huipulle. (Saloviita 2006. 46-47.) Positiivinen 

keskinäisriippuvuus saa aikaan oppilaissa sosiaalisuutta ja kehittää heitä älyllisesti. Ryhmän 

yhteisellä tavoitteella on keskeinen vaikutus positiivisen keskinäisriippuvuuden 

muodostumiseen, sillä se edistää ryhmähenkeä, jolloin oppilaiden itseohjautuvuus kasvaa ja 

he alkavat ryhmänä ratkaista esille tulevia ongelmia. Näin ryhmäläiset hyötyvät ja 

hyödyttävät muita, sillä jokainen oppii ja jakaa omaa tietouttaan auttaessaan muita. 

Positiivista keskinäisriippuvuutta on se, että jokainen oppilas osallistuu aktiivisesti ja 

vastuullisesti ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Kauppila 2007, 157.) 

 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppilaan yksilöllinen vastuu nähdään korvaamattomana 

osana ryhmätyötä. Mikäli oppilas laiminlyö itsenäistä työtään, se vaikuttaa heikentävästi koko 

ryhmätyöhön. Yhteistoiminnallinen oppiminen on parhaimmillaan silloin, kun ryhmän muut 

jäsenet kannustavat ja tukevat motivaation menettävää oppilasta. Opettajan tehtävä on 

arvioida erikseen jokaisen oppilaan yksilöllistä suoritusta osana ryhmätyötä. Vielä jos mukana 

on ryhmän positiivinen paine, niin vapaamatkustus on lähes mahdotonta. Yksilöllistä 

suoriutumista voidaan arvioida esimerkiksi kokein tai tarkistamalla, että oppilas on tehnyt 

oman osuutensa ryhmätyöstä. Paritarkastukset ja ryhmähaastattelut ovat luonnostaan sellaisia 

työtapoja, joissa ei päästä eteenpäin ilman jokaisen yksilöllistä panosta. (Saloviita 2006. 48-

49.) 

 

Ryhmätyössä tarvitaan kaikkien sen jäsenten yhtäläistä osallistumista, jotta se olisi 

yhteistoiminnallista. Ryhmän toimintaan osallistuminen jakautuu epätasaisesti, jos ryhmätyön 

toteuttaa pääasiassa ryhmän osaavin oppilas, jos ryhmän äänekkäin oppilas dominoi 

ryhmätyötä tai jos hiljaisin ja vähiten pidetty oppilas jätetään ryhmässä syrjään. Nämä ovat 

klassisia esimerkkejä ryhmätyöstä, joka ei ole yhteistoiminnallista. (Saloviita 2006, 24-26.) 

Toisin sanoen, ryhmän jäsenet tarvitsevat toisiaan annetun tehtävän suorittamiseksi. Ryhmä 

toimii silloin, kun jokainen toimii yhteisen päämäärän saavuttamiseksi omine vahvuuksineen, 

kiinnostuksen kohteineen, erikoisaloineen, kokemuksineen, tietoineen, näkökulmineen ja 
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luonteenominaisuuksineen. Yksinään kukaan ei pääsisi samaan lopputulokseen kuin ryhmä 

yhdessä. Ryhmä tarvitsee toisiltaan henkilökohtaista ja sosiaalista tukea. (Clarke 2002, 83.) 

2.2.1 Sosiaaliset taidot 

Keltikangas-Järvinen (2010) selvittää teoksessaan, että sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot ovat 

kaksi aivan eri asiaa. Ihminen saattaa tulla hyvin toimeen toisten ihmisten kanssa, hän on 

helposti lähestyttävä ja osaa huomioida toisia hyvin. Oletetaan, että sosiaalisuus on sitä, että 

osataan  toimia yhteisössä rakentavasti ja ratkaista sosiaalisia ongelmia kaikkien kannalta 

hyvällä tavalla. Sosiaalisuus on synnynnäistä  ja se liittyy temperamenttipiirteeseen. 

Sosiaaliset taidot vastaavasti opitaan elämän aikana.  Keltikangas-Järvinen toteaa, että 

seurallisuus olisi parempi ilmaus sosiaalisuudelle. Sosiaalinen ihminen on luonnostaan 

kiinnostunut toisten ihmisten seurasta ja asettaa muiden ihmisten kanssa olemisen oman ajan 

edelle. Sosiaaliset taidot taas ilmenevät sosiaalisissa tilanteissa toimimista. Siinä tärkeämpää 

on kyky olla muiden kanssa, kun taas sosiaalisuudessa kyse on selviytymisestä sosiaalisissa 

tilanteissa. (Keltikangas-Järvinen 2010, 15-19.) 

	  
Sosiaaliset taidot kuvaavat ihmisen persoonaa eli miten hän toimii sosiaalisissa tilanteissa. 

Sosiaaliset taidot heijastavat ihmisen kykyä arvostaa ja  kunnioittaa muita sekä käyttäytyä 

sovittujen sääntöjen mukaisesti. Rakentavaan sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy terve 

itseluottamus, tasapainoinen tunne-elämä, harkinnan varainen itsekontrolli sekä oman 

käyttäytymisen arvioiminen ja empaattisuus muita kohtaan. (Kauppila 2006, 19.) Sosiaaliset 

taidot ovat välttämättömiä yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Niihin vaikuttaa oleellisesti 

ihmisen ikä, kypsyystaso ja luonteenpiirteet. (Kauppila 2007, 157.)  

  

Useat tutkimukset todistavat, että yhteistoiminnallisten ryhmien oppilaiden sosiaaliset taidot 

kehittyvät ilman, että niitä erikseen opetetaan. Heistä kehittyy huolehtivampia, auttavaisempia 

ja ymmärtäväisempiä toisia ihmisiä kohtaan. Tähän luontaisen sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen ei kuitenkaan ole syytä nojautua vaan on hyvä opettaa myös sosiaalisia taitoja. 

Se takaa luokan vielä tehokkaamman yhteistoiminnallisen toiminnan.  Oppilaiden 

vuorovaikutustaidot kehittyvät yhteistoiminnallisissa ryhmissä. He oppivat  kuuntelemaan, 

asioiden toistamista omin sanoin, toisen asemaan asettumista, ryhmän prosessien ohjaamista 

ja erilaisten ihmispersoonien käsittelemistä; hallitsevien, ujojen, vihamielisten ja 
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syrjäänvetäytyviä jäseniä. Yhteistoiminnallinen oppiminen antaa konkreettisen 

mahdollisuuden hankkia erilaisia taitoja sen sijaan, että vain kuultaisiin erilaisia 

puheopetuksia sosiaalisten taitojen tärkeydestä. (Kagan & Kagan 2002, 47.) 

	  
Sosiaalisia taitoja opitaan vuorovaikutuksessa. Luokassa tapahtuvalla vuorovaikutuksella 

onkin merkittävä vaikutus paitsi oppilaan kognitiiviseen ja akateemiseen kehittymiseen, yhtä 

lailla myös sosiaaliseen kehittymiseen. Sosiaaliset taidot kehittyvät erityisesti niissä 

tilanteissa, joissa oppilaat toimivat yhdessä. Luokassa tulisi siis lisätä oppilaiden välistä 

vuorovaikutusta, jotta olisi mahdollista saavuttaa erilaisia oppimistuloksia. (Kagan & Kagan 

2002, 24.) Vuorovaikutuksessa muiden kanssa tiedon ja erilaisten näkökulmien esiin 

nostaminen ja niiden jakaminen onnistuu parhaiten. Tällainen vastavuoroinen toiminta 

vahvistaa myös oppilaan omaa identiteettiä samalla kun opitaan tuntemaan toisia. (Kauppila 

2007, 116, 152.) 

 

Vuorovaikutustaidot ovat yhteistoimintataitoja eli sosiokognitiivisia taitoja. Ihminen tiedostaa 

oman toimintansa sosiaalisessa ympäristössä ja toimii tietoisesti erilaisissa sosiaalisissa 

tilanteissa. (Kauppila 2006, 19.) Saloviidan mielestä vuorovaikutus luokassa tai ryhmässä voi 

olla ongelmallista yhteistoiminnallisessa oppimisessa, sillä oppilailta vaaditaan 

vuorovaikutustaitojen hallintaa ennemmin kuin sääntöjen noudattamista. Kun opettaja käyttää 

ryhmätöitä, oppilaiden on opittava paljon uusia taitoja ja rutiineja. Opettajalle on suuri haaste 

valvoa jokaista ryhmää tai oppilasta saman aikaisesti, joten oppilaat toimivat 

vuorovaikutuksessa keskenään niillä  ryhmätyötaidoilla joita heillä on. (Saloviita 2006, 63.) 

Kauppila kuitenkin  tähdentää, että opettajan on tuettava oppilaiden välistä vuorovaikutteista 

viestintää toistensa kanssa niin että ryhmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. (Kauppila 

2007, 157.) 

2.2.2 Opettajan merkitys 

”Opettaja voi toimia kuin orkesterin johtaja hallitsemalla ryhmän prosesseja, 
organisoimalla toimintoja ja luomalla mielekkäitä tehtäviä.” (Kauppila 2007, 139.)  

 

Erilaisten ryhmien ohjaamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa toteuttamistapaa. Jokainen 

opettaja kehittää itselleen oman persoonallisen tavan, jolla hän ohjaa oppilaitaan. 
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Ohjaamiseen vaikuttavat myös ryhmädynaamiset muutokset ja tulkinnat, jotka opettaja tekee 

erilaisista tilanteista, joissa hän ryhmiä ohjaa. (Jauhiainen & Eskola 1994, 152; Kataja, 

Jaakkola & Liukkonen 2011, 27.) Hyvän ohjaajan rooli kehittyy opettajalle hänen 

persoonallisen ja ammatillisen kasvunsa tuloksena. Erilaisten ryhmien ohjaajalla voidaan 

nähdä kolme perusroolia: ryhmän johtaja, ymmärtävä kuuntelija ja vaikuttaja. (Kataja ym. 

2011, 27.) 

 

Opettajalla on vastuu luoda oppilaille ympäristö, jossa sosiaaliset taidot kehittyvät 

osallistumisen ja yhdessä toisten oppilaiden kanssa toimimisen myötä. Yhteistyötaitojen 

kehittyminen saa aikaan sen, että oppilaat sopeutuvat eri yhteisöihin ja sosiaalisiin ryhmiin. 

Opettajalla auktoriteettina on suuri vaikutus siihen, miten oppilaat oppivat toimimaan 

erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. (Kauppila 2007, 151-152.) Lisäksi opettajan oma asenne 

vaikuttaa siihen, miten oppilaat innostuvat ja motivoituvat tavoitteiden saavuttamisessa sekä 

ylipäänsä opiskelusta koulussa. (Kauppila 2007, 138-139.) On kuitenkin huomattava, että jos 

opettaja innostuu liikaa tai ohjaa ryhmiä liian voimakkaasti, ryhmien kehittyminen häiriintyy 

(Kataja ym. 2011, 27). Opettaja nähdään sosiaalisena mallina, joten hänen oma motivaationsa 

ja innostuneisuutensa vaikuttavat siihen, miten oppilaat toimivat vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa sosiaalisissa tilanteissa. (Kauppila 2007, 138-139.) 

 

Ryhmän ohjaaminen vaatii tietoista toimintaa, koska ryhmässä voi ilmetä ryhmädynaamisia 

ongelmia. Esimerkiksi niin, että tehtävää ei saada tehdyksi, oppilaiden väliset sosiaaliset 

suhteet eivät toimi tai ryhmän toiminta vaikuttaa heidän ympäristöönsä niin, että muut 

häiriintyvät. (Jauhiainen & Eskola 1994, 136.) Opettajan tärkein tehtävä onkin ottaa vastuu 

oppilaiden ryhmätoiminnan sosiaalisen tavoitteen sekä oppisisältöjen tiedollisten ja 

taidollisten tavoitteiden täyttymisestä. Hänen tehtävänään on siis mahdollistaa, organisoida ja 

koota oppilaiden yhteistoimintaa näitä tavoitteita kohti. Opettaja huolehtii toiminnan 

käytännön asioista ja tarvittaessa helpottaa ja auttaa oppilaita toimimaan yhdessä 

vuorovaikutuksessa keskenään. Myös ryhmäyttämisen eteen on tehtävä töitä, jotta ryhmä 

selviää tehtävästään. (Jauhiainen & Eskola 1994, 140.) Ryhmä, jolla on hyvä ryhmähenki on 

demonkraattinen, sitoutuu tavoitteisiinsa sekä tukee ja innostaa toisiaan vaikeuksienkin 

kohdatessa (Jauhiainen & eskola 1994, 150; Kauppila 2007, 139). 



14	  
	  

2.2.2 Tiimioppiminen ryhmässä (STAD-menetelmä) 

John Hopskins–yliopistossa kehitetty opetustekniikka STAD-menetelmä (Student Teams-

Achievement) perustuu tiimityöskentelyyn. Perusajatuksena on, että oppilas saavuttaa 

oppimistavoitteensa yhteistoiminnallisesti vaihtoehtona perinteisten opetusmenetelmien 

käytölle. Tiimityöskentelyssä oppilaat ovat vastuussa sekä omasta, että toisten ryhmäläisten 

oppimisesta. Tiimioppimismenetelmä korostaa ryhmän tavoitteita ja menestystä. Tavoitteena 

ei ole pelkästään tehdä yhdessä vaan oppia yhdessä. Ryhmän työ ei ole päättynyt ennen kuin 

kaikki jäsenet hallitsevat opetetun asian. Tiimioppimisen peruskäsitteet ovat ryhmän 

palkitseminen, yksilöllinen vastuu ja yhtäläinen menestyminen. Yksilöllisessä vastuussa 

jokaisella on vastuu huolehtia omasta oppimisesta, mutta yhtä suuri vastuu toisten 

ryhmäläisten neuvomisesta ja huolehtiminen siitä, että jokainen on valmis kokeeseen tai 

muuhun arviointiin. Tiimioppimisen arviointi tapahtuu siten, että jokainen tekee yksilönä 

kokeen, mutta yksilöiden pisteet vaikuttavat koko ryhmän yhteiseen tulokseen. Ryhmän 

jäsenten koepisteet lasketaan yhteen, jolloin yhteispisteet muodostavat ryhmän tuloksen. 

Yhtäläinen oppiminen tarkoittaa sitä, että kuinka hyvin he pystyvät parantamaan aiempaa 

suoritusta. Tämän ansiosta niin heikosti kuin hyvin menestyvällä oppilaalla on yhtä suuri 

haaste pyrkiä parempaan suoritukseen. Arvionti perustuu lähtöpisteisiin, jotka opettaja on 

määritellyt aiempien suoritusten perusteella. Tällöin kaikki pisteet, jotka ylittävät oppilaan 

lähtötason, tuo pisteitä yhteiseen ”kassaan”. Slavinin (1990) mukaan tutkimukset ovat 

osoittaneet, että ryhmän palkitseminen ja yksilöllinen vastuu ovat oleellisia elementtejä kun 

halutaan saavuttaa perustaitojen paranemista. STAD-menetelmä soveltuu hyvin selkeästi 

määriteltyjen kokonaisuuksien opettamiseen. (Slavin 2002, 48-49.) 

 

STAD-menetelmässä oppilaat jaetaan neljän hengen ryhmiin heterogeenisesti. Jokaisessa 

ryhmässä tulee olla suoritustasoltaan, sukupuoleltaan ja etniseltä taustaltaan erilaisia jäseniä. 

STAD-menetelmä etenee seuraavasti. Opettaja opettaa asiakokonaisuuden havainnollisin 

menetelmin, jonka jälkeen oppilaat opiskelevat aihetta pienryhmissä niin kauan, että kaikki 

ryhmäläiset hallitsevat opetetun asian. Lopuksi oppilaat vastaavat koekysymyksiin itsenäisesti 

ilman ryhmäläisten apua. Oppilaiden koetuloksia verrataan aikaisempiin keskiarvotuloksiin. 

Pisteet annetaan sen mukaan, miten hyvin he ovat saavuttaneet tai ylittäneet aikaisemman 

tuloksen. Oppilaiden yksilöpisteet lasketaan yhteen ryhmän yhteiseksi pistemääräksi. Tietyn 
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tason saavuttamisen jälkeen oppilaille voidaan antaa jokin palkinto tai kunniakirja hyvin 

suoritetusta tehtävän opiskelusta. (Slavin 2002, 49.) STAD-menetelmän tarkoitus on 

kannustaa oppilaita motivoimaan toisiaan ja huomaamaan sen, että kun toisia auttaa, niin voi 

saada itsekin apua eri tilanteissa. Motivoinnin myötä oppilaat arvostavat koulussa opeteltavia 

asioita, he näkevät koulun opetustilanteet arvokkaana, tärkeänä ja jopa hauskana. Yksilöllinen 

vastuu on kuitenkin tärkeä osa oppimista, sillä jokaisen panostus tärkeä osa kokonaisuutta ja 

lopputulosta. (Slavin 2002, 50.) 

 

Slavin (2002, 50-51) tuo esille omia tutkimustuloksiaan STAD-menetelmän käytöstä. Hänellä 

on lukuisia tutkimuksia aiheen tiimoilta. Tiimioppimisen tehtävä on edesauttaa ja nopeuttaa 

kaikkien oppilaiden oppimissaavutuksia. STAD-menetelmiä on tutkittu vertailututkimuksina 

tavallisissa kunnallisissa kouluissa, josta Slavin on raportoinut vuonna 1990. Tuloksia löytyy 

niin maalaiskouluista kuin kaupunkikouluistakin. Tutkimusjaksojen pituudet vaihtelevat 

neljän ja kolmenkymmenen viikon välillä. Nuorin tutkittava ryhmä on ollut kolmannella ja 

vanhin lukion viimeisellä luokalla. Suoritetusta 22 tutkimuksesta 17:ssä todettiin STAD-

menetelmän parantavan huomattavasti opintomenestystä verrattaessa perinteiseen opetukseen, 

kun taas viidessä tutkimuksessa ei huomattu varsinaisesti mitään eroa. Tutkimuksessa 

tutkittiin oppimismenestystä, mutta myös muita myönteisiä asioita. Tuloksista ilmeni, että 

etnisten ryhmien väliset suhteet paranivat, ystävyyssuhteet valkoisten ja mustien välillä 

lisääntyivät. STAD-menetelmän myötä oppilaiden itsetunnossa havaittiin muutosta 

parempaan suuntaan, tunnilla viihdyttiin paremmin, oppilaat eivät olleet enää niin paljon pois 

tunneilta, käytöshäiriöitä ilmeni vähemmän. (ks. Slavin 1990.) Slavinin mukaan 

tiimioppimista käytetään normaaliluokissa, joissa on myös oppimisvaikeuksissa olevia 

oppilaita. Heidän keskuudessaan on havaittu myönteistä kehitystä koulumenestymisessä ja 

käyttäytymisessä. Myöskin luokan hyväksyvä asenne oppimisvaikeuksissa olevia oppilaita 

kohtaan on kasvanut tiimioppimisen myötä. (Slavin 1990.) 
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2.3 Yhteistoiminnallinen oppiminen ja musiikki 

Musiikki nähdään tärkeänä elementtinä ihmisten yhdistäjänä erilaisissa 

ryhmäopetustilanteissa. Musiikillinen toiminta pitää sisällään yhdessä tekemistä, 

osallistumista, toisten huomioon ottamista, yhteiseen päämäärään panostamista ja yhdessä 

onnistumista. Musiikki parhaimmillaan yhdistää ihmisiä toisiinsa, sekä ohjaa sosiaalisten 

taitojen kehittymisessä. Musiikkikasvattajalla on tärkeä rooli luoda oppimistilanteissa 

ilmapiiri, jossa koetaan onnistumisen elämyksiä. Musiikinopettajan pedagogisiin taitoihin 

kuuluu asettaa kullekin ryhmälle vaikeustasoltaan sellaisia tehtäviä, joista oppilaat yksilöinä 

ja ryhmänä selviävät. Tavoitteet on kyettävä saavuttamaan ilman, että tarvitsee pelätä 

epäonnistumista. Musiikkikasvattajan onkin suunnattava oppilaiden katseet virheiden sijasta 

musiikin tunnilla itsensä ilmaisuun ja elämykselliseen yhteismusisointiin. Selkeä ja 

myönteinen palaute auttaa oppilaita muodostamaan itsestään realistisen kuvan omista 

taidoistaan. Oppilaiden on hyvä joskus antaa myös itse suunnitella musiikintunnilla 

tapahtuvaa toimintaa omien taitojensa mukaan. (Saarikallio 2009, 227.) 

 

Yhteistoiminnallista oppimista on tutkittu Amerikassa ja Iso-Britanniassa paljonkin, mutta 

Suomessa ei kovin laajasti – eikä etenkään musiikin saralla. Seuraavassa esitellään 

muutamien tutkimusten tuloksia yhteistoiminnallisesta oppimisesta musiikin opettamisessa ja 

oppimisessa. Tutkimuksista neljä on ulkomaisia ja yksi on suomessa tehty. 

 

Greenin (2008) tutkimuksessa tutkittiin miten kuuluisien muusikoiden musiikinoppimisen 

tapoja voidaan käyttää luokkaopetuksessa. Tutkimuksesta nousi kolme erilaista näkökulmaa: 

yhteistyö ryhmän sisällä (miten oppilaat olivat vuorovaikutuksessa keskenään edistääkseen 

oppimistaan), ryhmän jäsenten erilaiset taidot ja kokemukset ja eriyttäminen sekä kouluun 

negatiivisesti suhtautuvien oppilaiden toiminta ryhmässä. Aiemmassa tutkimuksessaan (2002, 

ks. Green 2008) Green tutki, miten kuuluisat muusikot oppivat epämuodollisissa tilanteissa. 

Hän löysi viisi pääpiirrettä, jotka nousivat aineistosta. Ensinnäkin muusikot aloittavat aina 

sellaisella musiikilla, jonka he osaavat ja josta he pitävät. Toiseksi pääasiallinen oppiminen 

sisältää valmiin musiikkitallenteista kopioimista korvakuulolta. Kolmanneksi oppiminen 
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tapahtuu yksin tai ystävin kesken sekä suurimmaksi osaksi ilman aikuisen ohjausta. 

Neljänneksi on huomattava, että oppiminen ei rakennu yksinkertaisesta monimutkaiseen 

loogisessa järjestyksessä. Viidenneksi muusikoiden musiikin oppimisessa on 

luonteenomaista, että oppimisprosessissa kuunteleminen, esittäminen, improvisointi ja 

säveltäminen integroituvat yhteen. Green halusikin tuoda nämä aiemman tutkimuksen 

löydökset uuteen tutkimukseensa. Tutkimus toteutettiin 21 yläkoulussa. Tutkimusryhmän 

pitämillä musiikintunneilla oppilaat työskentelivät itse valitsemissaan ryhmissä ja muutenkin 

mahdollisimman paljon noudattaen edellä mainittuja muusikoiden oppimisen piirteitä. 

Tutkittavien oppilaiden ensimmäinen tehtävä oli valita ryhmissä kappale, opetella soittamaan 

ja laulamaan sekä esittää se muulle luokalle. (Green 2008.) 

 

Green (2008) tutkimuksessa opettajat olivat sitä mieltä, että toteuttaminen, vastuun ottaminen, 

motivaatio ja yhteistyö olivat tavallista parempia ja ne myös parantuivat edelleen 

tutkimusvuoden aikana. Opettajat olivat siis vahvasti sitä mieltä, että ryhmien sisäinen 

yhteistyö oli korkeatasoista. Oppilaat myös oppivat ryhmätyössä asioita pelkästään 

osallistumalla yhteistyöhön. He kokivat oppineensa musiikillisia taitoja, kuten eri soittimien 

soittamista ja kuuntelun taitoja, mutta myös ryhmätyötaitoja. Oppilaat oppivat ryhmän 

jäsentensä erityistaidot ja osasivat organisoida omaa toimintaansa niin, että näitä taitoja 

hyödynnettiin tavoitteeseen pääsemisessä. He kokivat myös oppineensa kommunikoimaan 

paremmin tovereidensa kanssa. Ryhmätyössä ilmeni paljon luokkakaverin ohjaamaa 

oppimista. Monet oppilaat kokivat tällaisen oppimisen mukavampana kuin opettajan 

opettamisen, sillä oppilailla oli kokemus siitä, että opettaja asettaa heille paineita ja opettajat 

käyttävät teoreettisempaa sanastoa. Green toteaa, että toisinaan oppilaat pääsevät toistensa 

lähikehityksen vyöhykkeelle paremmin kuin opettajat. Toinen ryhmissä ilmennyt oppiminen 

liittyi johtamiseen. Usein opettajat olivat yllättyneitä johtajiksi nousseista henkilöistä, koska 

he eivät olleet aiemmin nähneet näiden menestyvän, innostuvan tai auttavan toisia oppilaita 

musiikin tunneilla. Nämä ryhmän johtajiksi nousseet henkilöt olivat toisinaan jopa niitä, jotka 

suhtautuivat koko koulutyöhön negatiivisesti. Greenin tutkimuksessa hyvän ryhmätyön 

taustalla nähtiin oppilaiden korkea motivaatio heille annettua tehtävää kohtaan. Oppilaat 

kokivat tämän työskentelytavan hauskana, sillä he kokivat että he saivat valita sekä musiikin, 

soittimet että myös oppimisstrategiat. (Green 2008.) 
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Greenin (2008) tutkimuksen toinen teema koski ryhmän jäsenten erilaisia taitoja ja 

eriyttämistä. Opettajat olivat vakuuttuneita ja yllättyneitäkin siitä miten hyvin eritasoisten 

oppilaiden taidot kehittyivät tutkimuksen aikana. Sekä heikot että vahvat oppilaat kehittyivät 

tavoilla, joita opettajat eivät olleet ennen nähneet. Opettajat olivat myös yhtä mieltä siitä, että 

ryhmätyössä oli eriyttämistä lopputuloksen perusteella. Kaikilla oppilailla oli siis sama 

tehtävä, mutta sen toteutus ja lopputulos oli riippuvainen ryhmän jäsenten erilaisista taidoista. 

Myös tutkimuksen kolmanteen teemaan liittyvät tulokset olivat myönteisiä. Kouluun ja 

musiikkiin negatiivisesti suhtautuneet oppilaat, tai monet heistä, osoittivat ennen näkemätöntä 

kiinnostusta ja aktiivisuutta sekä omiin taitoihinsa uskomista tutkimuksen aikana. (Green 

2008.) 

 

Eräässä toisessa tutkimusartikkelissa Kassner (2002) nostaa esiin yhteistoiminnallisen tavan 

opettaa musiikkia koulun musiikintunneilla. Kassnerin mukaan vain muutamat opettajat 

kertoivat käyttävänsä yhteistoiminnallista oppimista musiikintunneillaan. Kuitenkin hän 

mainitsee, että on olemassa paljon kirjallisuutta, joka osoittaa yhteistoiminnallisen oppimisen 

hyödyn. Kassner kertoo käyttävänsä itse yhteistoiminnallista oppimista omassa 

opetuksessansa ja hyötyvänsä siitä, kun pyrkii toteuttamaan amerikkalaista musiikin 

opetussuunnitelmaa.  Artikkelissaan Kassner esittelee käytännöllisiä tapoja, miten kuhunkin 

yhdeksään opetussuunnitelman sisältötavoitteisiin voidaan päästä yhteistoiminnallisilla 

menetelmillä. Hänen mukaansa yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppilaat oppivat 

musiikillisten sisältötavoitteiden lisäksi yhteistyössä tarvittavaa myönteistä asennetta ja 

taitoja, johtajuutta, tovereiden hyväksymistä, ennakkoluulojen voittamista sekä yksittäisen 

oppilaan henkilökohtaisen arvon ymmärtämistä. Artikkelissaan Kassner esittelee 

yhteistoiminnallisia tekniikoita laulamisen, soittamisen, improvisoimisen, säveltämisen, 

nuotinluvun, musiikin kuunlelun, musiikin arvioinnin, musiikin ja muiden taiteiden suhteen 

sekä musiikin suhteen tarkastelun sekä musiikin historian opiskelun avuksi. Esimerkiksi 

improvisoimisen opiskeluun hän ehdottaa seuraavaa: opettaja opettaa luokalle toistuvan 

rytmikuvion, ostinaton, lyömäsoittimilla tai kehorytmein. Tämän jälkeen oppilaat keksivät 

improvisoiden ryhmissä uuden rytmikuvion. Kaikki ryhmät esittävät alkuperäisen ja 

keksimänsä rytmin. Lopuksi muut ryhmät antavat palautetta esiintyvälle ryhmälle heidän 

keksimästään. (Kassner 2002.) 
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Hwong, Caswell, Johnson & Johnson puolestaan ovat tutkineet yhteistoiminnallisen ja 

yksilöllisen oppimisen vaikutusta oppimiseen ja asenteisiin opettajille suunnatulla musiikin 

kurssilla jo vuonna 1992. Tutkimukseen osallistui 42 amerikkalaista opettajaopiskelijaa, joilla 

musiikki ei ollut pääaine. Yhteistyössä toiminut ryhmä saavutti paremmat oppimistulokset 

kuin yksilöllisesti opiskelleet opiskelijat. Verrattaessa yhteistoiminnallisesti ja yksilöllisesti 

opiskelleita opiskelijoita keskenään, opiskelijat, jotka opiskelivat yhteistoiminnallisissa 

ryhmissä, käyttivät vähemmän aikaa tehtävän kannalta epäoleellisiin asioihin. He tekivät 

vähemmän aloitteita keskustellakseen opettajan kanssa, ajattelivat opettajan olevan 

kannustavampi, ajattelivat arvostelumenetelmän olevan oikeudenmukaisemman ja ajattelivat 

saamansa palautteen olevan heille suuremmaksi hyödyksi. Lisäksi yhteistoiminnallinen 

opiskelu sai aikaan myönteisemmän asenteen klassista musiikkia ja omia musiikillisia taitoja 

kohtaan. Tutkimustulokset osoittivat, että yhteistoiminnallisella oppimisella oli merkittävä 

vaikutus opettajaopiskelijoiden asenteisiin musiikkia ja sen opettamista kohtaan. (Hwong ym. 

1992.) 

	  
Natale ja Russell esittelevät yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita musiikin 

luokkaopetukseen. Heidän mukaansa yhteistoiminnallisen oppimisen strategioita ei ole 

juurikaan käytetty musiikin opettamiseen. Kuitenkin jo maalaisjärki kertoo, että muusikoiden 

muusikkoutta ja musiikillisia taitoja voidaan kehittää yhteistoiminnallisen oppimisen avulla, 

sillä se edistää sosiaalisia taitoja ja myönteistä keskinäisriippuvuutta. Yhteistoiminnallinen 

oppiminen sopii musiikin opettamiseen hyvin, sillä olkoon kyse duosta tai 

sinfoniaorkesterista, muusikot ovat riippuvaisia toisistaan. (Natale & Rusell 1995.) 

 

Musiikin luokkaopetuksessa taitavammat voivat avustaa heikompia ja samalla tuoda lisäarvoa 

heidän työskentelyynsä. Myös heikommat tuovat oman lisänsä ryhmään ja kokevat 

kuuluvansa ryhmään. Vain ryhmätyön mukanaan tuoma yhteistyön kokemus ja myönteinen 

keskinäisriippuvuus voivat luoda onnistuneen improvisaation ryhmän jäsenten keskellä. 

Heidän mukaansa sosiaalisia taitoja tulee opettaa, jotta yhteistoiminnallinen oppiminen 

onnistuu. He esittelevät Burken neljä kategoriaa sosiaalisille taidoille: perusvuorovaikutus, 

kommunikoinnin taito, konfliktin selvittämien ja ratkaiseminen sekä ryhmähengen luominen. 

Perusvuorovaikutuksesta oppilaat oppivat, kun he opettelevat antamaan arvioivaa palautetta 

ryhmän sisällä ja ryhmien välillä. Perusvuorovaikutukseen kuuluu myös musiikkikappaleiden 
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yhdessä valitsemin – tämä edellyttää mielenkiinnon kohteiden jakamista. (Natale & Rusell 

1995.) 

 

Konfliktien ratkaisutaidoista opitaan, kun neuvotellaan kappaleen temposta, eri soitinten 

ajoituksista. Ryhmähengen luomista taas opitaan, kun vaalitan rohkaisua, rakentavaa 

kritiikkiä, yhteisten näkemysten rakentamista, riskinottoa, luottamusta ja toisten tukemista. 

Tutkijat Natale ja Russell (1995) toteavat, että esiintyvä musiikillinen ryhmä on ikään kuin 

yhteiskunta minikoossa, sillä se asettaa jäsenilleen kokemuksen aidosta, itsensä ilmaisusta 

sekä itsekurista. Tällaisessa ryhmässä riippuvuus toisiin jäseniin sekä yhdessä ryhmänä 

jaettuihin tavoitteisiin asettaa ryhmäläisille haasteen, mutta on tarpeellista oppia elämää 

varten. (Natale & Rusell 1995.) 

 

Kesälä (2005) tutkii, miten opettajat kokevat ryhmäopetuksen soveltuvan pianonsoiton 

opiskeluun. Tutkimuksessa käsitellään ryhmäopetuksen etuja, haasteita ja ongelmia 

yksittäisopetukseen verrattuna. Lisäksi vertailtiin opettajien kokemuksia lapsi- ja 

aikuisryhmien välillä. Kesälä käyttää laadullista tapaustutkimusta, jossa haastattelumuotona 

on teemahaastattelu. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta pääkaupunkiseudun 

pianonsoitonopettajaa, jotka työskentelevät eri musiikkioppilaitoksissa, musiikkikouluissa ja 

työväenopistoissa. Puolet opettajista opettaa lapsi- ja puolet aikuisopiskelijoita. 

Haastateltaviksi valittiin opettajia, joilla on kokemusta sekä yksittäis- että ryhmäopetuksesta. 

(Kesälä 2005.) 

 

Kesälän (2005) tutkimustuloksista selviää, että yhteissoitto motivoi oppilaita harjoittelemaan 

enemmän yksilöopetukseen verrattuna. Yhteissoitossa on enemmän mahdollisuuksia, sillä 

soittokappaleista saadaan hienomman ja suuremman kuuloisia, kun mukana on muitakin 

soittamassa. Oppilaat oppivat toisiltaan toisiaan kuuntelemalla, sillä ryhmät on muodostettu 

samalla soittotasolla olevista oppilaista. Ryhmäopetuksessa käytetään monia eri tapoja oppia 

yhteistoiminnallisesti: soitetaan nelikätisesti, oppilaat säestävät toisiaan rytmisoittimilla, 

oppilaat harjoittelevat säestämään toisiaan, kun oppilaista yksi tai useampi laulaa, tunnilla on 

mahdollista harjoitella sähköpianolla kuulokkeet korvilla samaan aikaan, kun opettaja opettaa 

ja neuvoo oppilaita yksilöllisesti, harjoitellaan improvisoimista niin, että oppilaat jatkavat 

kappaletta siitä, mihin edellinen lopettaa, oppilaat muuntelevat ja kehittävät toisten 
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soittoideoita, leikkivät, liikkuvat, keskustelevat ja näyttelevät improvisaatioon keskittyvillä 

soittotunneilla, harjoitellaan kuulokuvan ja matkimisen avulla soittamista, oppilaat soittavat 

samoja, mutta myös eri kappaleita, joten eriyttäminen on tärkeä osa ryhmäopetusta virkeyden 

ja mielenkiinnon säilymiseksi. 

 

Lisäksi haastateltavat opettajat näkevät ryhmäopetuksessa tärkeänä ryhmän sisäisen 

vuorovaikutuksen. Opettajien mukaan ryhmätunneilla on yleensä hyvä ilmapiiri, jossa 

oppilaat tulevat toimeen keskenään. Tunneilla esiintyy toisten kannustamista jonka 

seurauksena yhteishenki tiivistyy ja ryhmän ilmapiiri paranee entisestään. Ryhmässä, joissa 

on hyvä ryhmähenki, oppilaat innostavat ja neuvovat toisiaan. Opettajalla on välillä 

mahdollista olla sivustakatsoja, kun oppilaat innoissaan neuvovat toisiaan. Lapsen 

vuorovaikutustaidot kehittyvät, sillä tunneilla on pakko ottaa toiset huomioon ja odottaa 

välillä vuoroaan, mikä kasvattaa vastaavasti pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. 

Ryhmäopetuksessa oppilas oppii näkemään, että muutkaan eivät osaa heti kaikkea. 

Opettajien mukaan soittotunneille tulee positiivinen kilpailuasetelma, jonka seurauksena 

oppilaat motivoituvat ja harjoittelevat entistä enemmän. Negatiivista kilpailuasetelmaa syntyy 

harvemmin. (Kesälä 2005.) 

 

Kesälän (2005) tutkimustulos viittaa siihen, että ryhmässä opiskelu ja oppiminen parantaa 

oppimistuloksia. Tavallaan kuitenkin puhutaan samasta asiasta, kun oma aiheeni käsittelee 

kokonaisen luokallisen oppilaiden hajauttaminen pienempiin, 2–4 oppilasta käsitteleviin 

ryhmiin. Kesälän tutkimuksessa opettaja on koko ajan läsnä yhteistoiminnallisessa 

oppimisessa, kun taas oma tutkimukseni käsittelee luokkaa, jossa opettaja ei pysty koko ajan 

olemaan kaikkien ryhmien parissa ohjaamassa oppilaiden oppimista. 
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3 TUTKIMUSASETELMA 

Tässä luvussa käsittelen tutkimusta ohjaavia tutkimuskysymyksiä, tutkimukseen osallistuneita 

oppilaita ja opettajaa, tutkimusmenetelmän käyttöä, tutkimusta varten pitämieni oppituntien 

kulkua, aineiston analyysin kuvausta sekä tutkimuksen luotettavuutta. 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tässä tapaustutkimuksessa tavoitteena on selvittää yhteistoiminnallisen oppimisen merkitystä 

musiikin opiskelussa alakoulun oppitunneilla. Ryhmässä oppimista pyritään valottamaan 

oppilaiden kokemusten ja opettajan näkemysten pohjalta. Tutkimuksessa onkin kolme 

pääkysymystä: 

 

1) Miten oppilaat kokevat yhteistoiminnallisen oppimisen musiikin tunneilla? 

2) Yhteistoiminnallinen oppiminen tutkimusluokassa. 

3) Miten tutkitun luokan opettaja määrittelee yhteistoiminnallisen oppimisen? 
3.1) Miten yhteistoiminnallista oppimista on toteutettu tutkimusluokassa? 
3.2) Minkälaiset resurssit yhteistoiminnallisen oppimisen toteuttamiseen on tutkitussa 
luokassa ja koulussa? 

3.2 Osallistujat 

Tutkimukseen osallistuneen koulun valinnan perusteena oli se, että se oli minulle 

entuudestaan tuttu. Oman käsitykseni perusteella myös tutkimukseen osallistunut opettaja oli 

vahva musiikin taitaja ja hyvä pedagogi. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat 

tavanneet minut aiemmin ollessani heidän opettajansa sijaisena ja näin ollen oppilaiden oli 

helpompi suhtautua minuun, kun en ollut uusi ja vieras heille. Myös käytännön asiat oli 

helppoa sopia ja luokkatilat ja välineistö olivat entuudestaan tuttuja. 

 

Tutkimukseen osallistui alakoulun neljäs luokka, jossa oli yhteensä 21 oppilasta. Luokan 

musiikintunneille oli integroitu neljä erityisoppilasta, joten musiikintunneille osallistui kaiken 

kaikkiaan 25 oppilasta. Oppilaista yksi oli poissa kumpanakin päivänä ja yksi oppilas vain 

toisena päivänä. Yhden oppilaan vanhemmat eivät halunneet, että heidän lapsensa osallistuu 
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tutkimukseen. Oppilas oli mukana tunnilla osallistuen kaikkeen niin kuin muutkin, mutta 

hänen vastauksensa jätettiin pois tästä tutkimuksesta. Otin tähän tutkimukseen mukaan vain 

niiden oppilaiden vastaukset, jotka osallistuivat molempina päivinä pitämiini oppitunteihin, 

jotta pystyin vertaamaan heidän aikaisempia kokemuksiaan ja opetuskokeilun myötä tulleita 

kokemuksia keskenään ja tehdä koko opetuskokeilua koskevia johtopäätöksiä. Kun tunneille 

osallistuneiden oppilaiden kokonaismäärästä vähennetään poissaolleiden ja tutkimuksesta 

kieltäytyneen oppilaan vastaukset, tulosten analyysissä on mukana yhteensä 22 oppilaan 

vastaukset, 11 poikaa ja 11 tyttöä. Tutkimukseen osallistuneen luokan huonosta ilmapiiristä 

tiesin luokanopettajan kanssa käytyjen keskustelujen ja omien kokemuksieni perusteella 

ennen tutkimukseen liittyviä oppitunteja. 

 

Luokanopettaja on opettanut tutkimukseen osallistuvaa luokkaa syksystä saakka, eli 

tutkimuksen tekohetkellä vajaa lukukauden. Opettajalla on työkokemusta samaisen alakoulun 

muiden luokkien opettamisesta yhteensä viisi vuotta. Opettaja on valmistunut 

luokanopettajaksi kolme vuotta sitten. Hän on opiskellut myös musiikkipedagogi–tutkintoon 

liittyviä opintoja, pääaineenaan laulu, ja varhaisiän musiikkikasvatusta 

ammattikorkeakoulussa. Luokanopettajalla on vahva musiikillinen tausta monien musiikkiin 

liittyvien harrastusten ja projektien myötä. 
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3.3 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimukseni toteutettiin eräässä Keski-Suomen alakoulun neljännessä luokassa. Pidin 

luokalle kahtena eri päivänä musiikin tunnin. Molempina päivinä oppilaat täyttivät 

kyselylomakkeen: ensimmäinen kyselylomake täytettiin opetuskokeilua ennen, ensimmäisen 

tunnin alussa ja toinen kyselylomake täytettiin toisena päivänä opetuskokeilun päätteeksi 

tunnin lopussa. Ensimmäinen kyselylomake (LIITE 1) mittasi oppilaiden yleistä kiinnostusta 

koulussa tapahtuvaa musiikinopetusta kohtaan ja hieman myös kiinnostusta musiikkia 

kohtaan yleensä. Kysymyksissä painotettiin yhteistoiminnalliseen oppimiseen liittyviä 

tekijöitä, kuten ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja. Toisen kyselylomakkeen (LIITE 2) 

kysymykset kohdistuivat pitämiini tunteihin. Niissä pyrittiin saamaan selville, miten oppilaat 

kokivat ryhmässä opiskelemisen musiikin tunnilla. Ryhmässä opiskelemiseen liittyvillä 

kysymyksillä pyrittiin selvittämään yhteistoiminnallisen oppimisen vaikutusta musiikin 

opiskelun motivaatioon.  

 

Halusin selvittää myös tutkittavan luokan luokanopettajan näkemyksiä yhteistoiminnallisesta 

oppimisesta hänen luokkansa kohdalla. Toteutin haastattelun (LIITE 3) strukturoituna eli olin 

tarkasti laatinut kysymykset ja miettinyt haastattelun kysymysten järjestyksen ja etenemisen. 

Valitsin tämän haastattelutyypin, koska tällä tavoin kokemattomuuteni tutkimushaastattelijana 

ei päässyt vaikuttamaan niin paljon tutkimustuloksiin. Haastatteluun tuli kuitenkin 

teemahaastattelun piirteitä, sillä esitin haastateltavalle opettajalle muutamia tarkentavia 

kysymyksiä ja muutamat kysymykset jäivät pois, koska opettaja vastasi niihin jo 

aikaisempien kysymysten yhteydessä. 

 

Oppilaille teetettyjen kyselylomakkeiden ja opettajan haastattelun lisäksi havainnoin 

oppilaiden toimintaa osallistuvana havainnoijana. Havainnointini on kuitenkin vain pienessä 

osassa tässä tutkimuksessa, sillä toimiessani itse tutkimukseen liittyvien oppituntien 

opettajana en kyennyt tekemään siinä määrin havaintoja, että se vaikuttaisi merkittävästi 

tutkimustuloksiin.  
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3.4 Oppituntien kulku 

Olin etukäteen käynyt luokanopettajan kanssa sähköpostitse ajatustenvaihtoa opetuskokeilun 

tuntien aiheesta. Päädyimme yhteisymmärryksessä siihen, että tuntien aiheena olisi nuottien 

aika-arvot. Oppilaat olivat pintaraapaisuna käsitelleet nuottien aika-arvoja luokanopettajansa 

johdolla ennen opetuskokeilua, joten aihe oli lähes kaikille uusi. Jos olisin halunnut vielä 

varmistaa oppilaiden tasoeroja opittavan aiheen tietämisestä, olisin voinut mitata sitä 

alkutestillä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkita oppilaiden tietomäärää jostain tietystä 

asiasta, vaan yhteistoiminnallista oppimista motivoivana tekijänä musiikin tunnilla, joten 

alkutesti ei ollut mielestäni tarpeen.  

 

Pyysin luokanopettajaa jakamaan oppilaat neljän oppilaan ryhmiin, sillä hän tuntee oppilaansa 

parhaiten. Keskustelimme opettajan kanssa siitä, että ryhmät olisivat mahdollisimman 

heterogeenisia eli ryhmissä olisi heitä, jotka ovat musiikissa taitavia ja heitä, jotka menestyvät 

heikommin musiikissa. Järjestin luokan ennen oppituntia niin, että pulpetit olivat neljän 

ryhmissä. Ryhmän jäsenet istuivat molemmat oppitunnit oman ryhmänsä kanssa. 

 

Aloittaessani oppitunnin kerroin oppilaille, mitä aikoisimme pitämilläni oppitunneilla tehdä ja 

miksi olin heille pitämässä musiikintunteja. Korostin, että jokainen oppilas on vastuussa 

kaikkien ryhmän jäsenten oppimisesta. Jos ryhmässä on niitä, jotka osaavat asian hyvin, 

heidän tulee auttaa muita oppimaan. Kerroin oppilaille, että kaikki tekevät näiden kahden 

tunnin lopussa lopputestin itsenäisesti. Kukaan ei kuitenkaan saisi omia pisteitään, vaan 

kaikkien ryhmässä olevien pistemäärät laskettaisiin yhteen ja ryhmä saisi täten yhteisen 

pistemäärän. 

 

Olin valinnut musiikin oppikirjasta, Soi 3–4, (Ruodemäki, Ruoho, Räsänen & Salminen 2008, 

260.) kuvan askelpartituurista, jossa käsitellään nuottien kestoja eri kokoisten eläinten 

askelien muodossa. Esittelin oppilaille uuden asian dokumenttikameraa käyttäen. 

Havainnollistin tätä kuvaa myös omilla askeleillani. Esittelin vielä toisen kuvan samaisesta 

Soi 3–4 oppikirjasta, (Ruodemäki ym. 2008, 263.) jossa kerrotaan tahtiosoituksesta ja miten 
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paljon tahtia voi täyttää eri aika-arvoisilla nuoteille. Tämän jälkeen heijastin 

dokumenttikameralla taululle nuottipalapelin pohjan, jossa esittelin oppilaille miten tahteja 

täytetään eri aika-arvoisilla nuoteilla. Nuottipalapelin perusidea on se, että esimerkiksi 

tahtiosoitukseltaan neljä neljäsosa tahtiin ei mahdu kuin yksi kokonuotti. Tämän jälkeen jaoin 

jokaiselle ryhmälle yhden nuottipalapelipohjan,  annoin oppilaille ohjeeksi rakentaa erilaisia 

rytmiostinatoja eli eri nuottien aika-arvoja käsitteleviä kahden tahdin mittaisia rytmisiä 

kokonaisuuksia. 

 

Harjoittelun jälkeen ryhmät muodostivat yhteisesti oman kaksi tahtia kestävän rytmiostinaton 

annetuista nuottien aika-arvoista aluksi nuottipalapeliin. Kun ryhmät olivat yhteisesti 

päättäneet nuotit kahteen tahtiin, sen jälkeen heidän tuli kirjoittaa se  erilliselle paperille. 

Sitten oppilaat alkoivat ryhmänä harjoitella rytmin taputusta niin, että kaikki osaisivat 

taputtaa rytmin . 

 

Toisen tunnin alussa oppilaat saivat opeteltavaksi nuottien nimiä ja aika-arvoja. Heidän tuli 

ryhmänä oppia nimeämään nuotit ja niitä vastaavat tauot. Oppilaat kyselivät toisiltaan 

nuottien aika-arvot. 

 

Oppilaille kerrottiin, että he saavat vielä hetken aikaa harjoitella ensimmäisellä oppitunnilla 

muodostamaanne rytmiostonatoa ryhmänä, jonka jälkeen jokainen ryhmä tulee vuorollaan 

luokan eteen ja esittää rytmin muulle luokalle. Kun jokainen ryhmä oli esittänyt oman 

rytminsä, heijastin kaikkien oppilaiden rytmin rytmipartituurina valkokankaalle. Lopuksi 

esitettiin koko luokkana yhteinen lopputulos eli kaikki rytmit yhtä aikaa. Näin oppilaat saivat 

käsityksen siitä, että rytmejä voidaan tehdä monella eri tavalla. 

 

Lopputunnista teetin oppilaille vielä lopputestin, jossa mitattiin, miten hyvin uudet asiat oltiin 

opittu yhteistoiminnallisesti eli ryhmän kanssa. Lopputestissä oli tahteja, joissa oli eri aika-

arvoisia nuotteja ja tyhjä  kohta, johon piti valita laatikosta siihen sopiva nuotti. Jokainen 

oppilas teki lopputestin itsenäisesti.  
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3.5 Aineiston analyysin kuvaus 

Analyysitapoja on monia, eikä se määräydy johonkin tiettyyn ennalta määrättyyn tapaan. 

Tavallista on, että analyysi tehdään sen jälkeen kun aineisto on kerätty ja jäsennelty. Tämä 

soveltuu sellaiseen tutkimukseen, jossa tieto on kerätty strukturoidulla lomakkeella tai 

asteikkomittareilla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa aineistoa kerätään monissa eri 

vaiheissa ja usein rinnakkaisin menetelmin, kuten haastattelemalla ja havainnoiden, niin 

analyysi tehdään samanaikaisesti tutkimusprosessin edetessä. Aineistoa siis kerätään ja 

analysoidaan samanaikaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 218.) Oma analyysini oli 

edellä kuvatun kaltainen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutin oppituntien pitämisen, johon 

liittyi oppilaille teettämät kyselylomakkeet. Näitä oppitunneilta saatujen kyselylomakkeiden 

vastauksia analysoin ennen opettajan haastattelua. Osallistuva havainnointi toi lisäaineistoa 

oppilailta saatuihin kyselylomakkein saatuihin vastauksiin. 

 

Laadullisen aineiston analyysitapoja ovat tavallisesti teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, 

diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. Tärkeintä on valita sellainen analyysitapa, joka tuo 

parhaiten vastaukset tutkimuskysymyksiin ja -ongelmiin. (Hirsjärvi ym. 2007, 219.) Opettajan 

haastatteluanalyysin tein aineistolähtöisesti. Haastattelun litteroimisen jälkeen aineistoon 

tutustumisen yhteydessä nostin pääteemoja esiin ja yhdistelin samoihin teemoihin liittyviä 

asioita keskenään. Kyselylomakkeessa oli määrällisen aineiston piirteitä. Avoimia 

kysymyksiä oli vain muutama, joten analysoinnissa keskityin pääosin kokonaismääriin, mutta 

vertasin myös tyttöjen ja poikien vastauksia keskenään. Opettajan ja oppilaiden tuloksista 

nousi eri tyyppisiä asioita, mutta myös toisia tukevia ja selvittäviä. Oppilaiden vastaukset 

esitän kuvioiden avulla, koska se tuo mielestäni konkreettisesti ja selkeästi esiin heidän 

vastauksensa. Erottelin myös tyttöjen ja poikien vastaukset keskenään, jotta vertaaminen olisi 

selkeämpää. Mielestäni oli mielenkiintoista saada vastauksien tyttöjen ja poikien välisistä 

eroista. Jokaisen kuvion yhteydessä pohdin saatuja vastauksia ja analysoin vastauksia verraten 

niitä toisiinsa.  
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3.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan mahdollisimman kattavasti tutkimuksen 

laatuun liittyviä vastauksia sekä selittämään niitä. Tutkimuksen tulosten luotettavuus 

vaihtelee, vaikka kuinka tarkasti pyrittäisiin välttämään virheiden syntyminen. (Hirsjärvi ym. 

2007, 266-267, 231.) Tutkimuksen luotettavuutta on mielestäni tärkeä pohtia, silloin 

tutkimustulos saa vahvistuksen tai herättää kyseenalaistavia ajatuksia sen yleistettävyydestä. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on keskeisessä asemassa. Tutkijan tarkasti auki kirjoitettu 

selostus tutkimuksen eri vaiheista herättää joko luottamusta tai epäluottamusta. Esimerkiksi 

haastattelututkimuksessa on tärkeä kertoa olosuhteista sekä paikasta, jossa haastattelu tehtiin, 

haastatteluun käytetystä ajasta, virhetulkinnoista, häiriötekijöistä sekä myöskin tutkijan eli 

haastattelijan omasta tilanteesta. Suorat haastatteluotteet rikastuttavat tutkimusta ja auttaa näin 

myöskin lukijaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 232-233.) 

 

Tutkimuksessani pyrin kuvaamaan tarkasti tutkimukseen liittyvien oppituntien kulun, 

oppilaiden vastaukset kyselylomakkeisiin sekä opettajan haastattelu on pyritty tarkasti 

kuvaamaan tässä tutkimuksessa. Kyseessä on siis tapaustutkimus, tutkimus on toteutettu 

yhden luokan ja sen opettajan keskuudessa. Tutkimusta ei voida yleistää, mutta se on suuntaa 

antava varmasti laajemmassakin merkityksessä. Mitä tulee tutkimuksen luotettavuuteen, niin 

varmasti oppilaiden vastaukset kyselylomakkeisiin vaikuttivat positiivisempaan suuntaan, 

oppilaille tuttuna henkilönä, toteuttamassa tutkimustuntien pitämisen. Tulosten 

luotettavuuteen vaikuttaa heikentävästi se, että minä tutkijana toin tähän tutkimukseen 

(tutkimukseen liittyvät oppitunnit, kyselylomakkeet, haastattelutilanne, tulosten analysointi) 

tiedostamattomasti subjektiivisen kuvan yhteistoiminnallisesta oppimisesta, sillä olen itse 

innostunut tästä aiheesta, ja näen yhteistoiminnallisen oppimisen tärkeänä ja positiivisena 

asiana osana oppimistuokioita. Kuitenkin vetoan moniin tässä tutkimuksessa käsiteltyihin 

aikaisempiin tutkimustuloksiin, jotka puhuvat yhteistoiminnallisen oppimisen puolesta. 
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4 TULOKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksessa saatuja tuloksia tutkimuskysymysten mukaisessa 

järjestyksessä. Tutkimusaineisto koostuu oppilaiden kyselylomakkeista, luokan opettajan 

haastattelusta ja osallistuvasta havainnoinnista. Oppilaat täyttivät yhden kyselylomakkeen 

ennen tutkijan pitämiä yhteistoiminnallisia musiikintunteja ja toisen kyselylomakkeen näiden 

jälkeen. Tulosluvussa käsitellään ensin kyselylomakkeista nousseet tutkimustulokset, jotka 

vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Tämän jälkeen keskitytään opettajan 

haastattelusta nousseisiin teemoihin, jotka vastaavat toiseen tutkimuskysymykseen. 

Osallistuvan havainnoinnin avulla saaduista tuloksista raportoidaan vain niissä kohdin kun ne 

tukevat muita tuloksia. 

4.1 Kyselylomake:  oppilaiden ajatuksia musiikin opiskelusta 

ennen tutkimustunteja 

Ennen tutkimustunteja täytetyn kyselylomakkeen kysymyksistä esitän tulokset kuvion avulla 

ja pohdin myös niistä saatuja vastauksia sekä niiden luotettavuutta. Alkukyselyn avulla 

kartoitin tutkittavan luokan ilmapiiriä musiikinopiskelua ja yhteistoiminnallista oppimista 

kohtaan. 
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KUVIO 1. Kyselylomakkeen väittämän ”Pidän koulun musiikintunneista”  
vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Koulun musiikintunneista piti 14 oppilasta. Joskus koulun musiikintunneista pitäviä oli kuusi 

ja niitä, jotka eivät pitäneet koulun musiikintunneista oli kaksi oppilasta (N=22). Tytöistä 

kymmenen (tytöt=11) piti koulun musiikintunneista ja pojista neljä (pojat=11). Joskus 

musiikintunneista pitävien tyttöjen osuus oli yksi ja poikien viisi oppilasta. Koulun 

musiikintunneista eivät pitäneet kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. 

 

Koulun musiikintunneista piti suurin osan luokan oppilaista. Kun olin toteuttamassa 

opetustuokioita, tein havainnon, että luokassa vain muutamat eivät olleet kovin innostuneita 

musiikista. Valtaosa innostui uuden asian oppimisesta ja teki hienosti ohjeiden mukaan töitä. 

Luokan ilmapiiri oli positiivinen musiikkia ja sen tekemistä kohtaan.  
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KUVIO 2. Kyselylomakkeen väittämän ”Musiikin opiskelu on minulle vaikeaa” 
vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Musiikin opiskelua piti vaikeana kaksi oppilasta (N=22). Joskus musiikinopiskelua vaikeana 

piti 12 oppilasta, kahdeksan oppilasta vastasivat, että musiikin opiskelu ei ole vaikeaa. 

Tyttöjen ja poikien vastauksissa molemmissa oli yksi oppilas, joka piti musiikin opiskelua 

vaikeana (tytöt=11, pojat=11). Joskus musiikin opiskelua vaikeana piti tytöissä kahdeksan ja 

pojissa neljä oppilasta. Oppilaissa, jotka eivät pitäneet musiikin opiskelua vaikeana, oli kaksi 

tyttöä ja kuusi poikaa. 

 

Oppilaiden vastaukset musiikin opiskelun vaikeudesta kertovat siitä, että tunneilla opetellaan 

koko ajan uutta. Oppilaita haastetaan tekemään töitä musiikin opiskelussa. Jos vastaukset 

olisivat olleet pääosin ei –sarakkeessa, opettaja ei varmastikaan asettaisi oppilaille kovin 

haastavia tavoitteita. Haastattelun perusteella tein havaintoja hänen asenteestaan oppilaiden 

oppimista kohtaan. Tiedän, että tässä luokassa tehdään kovasti töitä myös musiikin tunneilla. 

Siksi varmasti myös oppilaat kokevat, että aina ei pääse helpolla, joten musiikin koetaan ehkä 

myös siksi vaikeana tai joskus vaikeana. 
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KUVIO 3. Kyselylomakkeen väittämän ”Opin helposti koulun musiikintunnilla opetetut 
asiat” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Kahdeksan (N=22) oppilasta oppii helposti koulun musiikintunnilla opetetut asiat. Oppilaista 

13 oppii joskus helposti kun taas yksi oppilas ei opi helposti musiikintunnilla opetettavia 

asioita. Tytöistä kolme (tytöt=11) ja pojista viisi (pojat=11) oppii helposti musiikintunnilla 

opetetut asiat. Tytöistä kahdeksan ja pojista viisi oppii joskus helposti. Vain yksi poika ei opi 

helposti koulun musiikintunnilla opetettavia asioita. 

 

Tämä kysymys on oppilaan itsearviointiin liittyvä kysymys. Se, miten oppilas arvioi omaa 

oppimistaan ja mitä on helposti oppiminen, on tietenkin jokaisen oppilaan oma tuntemus, 

miten hän kokee asioiden oppimisen. Toiset oppilaat ovat kriittisempiä kuin toiset. Tässä 

tuloksessa tytöt näyttävät olevan kriittisempiä kuin pojat. Kuitenkin yksi poika kokee, että ei 

opi helposti koulun musiikintunnilla opetettavia asioita. 
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KUVIO 4. Kyselylomakkeen väittämän ” Innostun uusista asioista koulun 
musiikintunneilla” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Suurin osa kaikista oppilaista innostuu uusista asioita. Oppilaista 12 (N=22) innostuu uusista 

asioita, joskus uusista asioista innostuu yhdeksän oppilasta. Tässäkin vastauksessa on yksi 

oppilas, joka ei innostu musiikintunneilla uusista asioita. Tytöistä yhdeksän (tytöt=11) ja 

pojista kolme (pojat=11) innostuu uusista asioita. Joskus uusista asioista innostuu tytöistä 

kaksi ja pojista seitsemän oppilasta. Jälleen on yksi poika, joka ei innostu uusista asioista 

musiikintunneilla. 

 

Luokassa on havaittavissa positiivista asennetta uusien asioiden oppimisessa. Valtaosa 

oppilaista innostuu uudista asioista. Tytöissä on havaittavissa enemmän innokkuutta uusien 

asioiden oppimisesta kuin pojissa. Kuitenkin luokan yleinen innokkuus sekä poikien että 

tyttöjen keskuudessa on positiivista. Vastauksista ilmenee, että sama poika ei opi helposti 

koulun musiikintunnilla uusia asioita, joka ei myöskään innostu uusista asioista koulun 

musiikintunneilla. 
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KUVIO 5. Kyselylomakkeen väittämän ” Harrastan vapaa-ajalla musiikkia” 
vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 
 

Luokan oppilaista 12 (N=22) vastasi harrastavansa musiikkia vapaa-ajalla. Yhdeksällä ei ollut 

musiikkiharrastuksia. Harrastajista kahdeksan oli tyttöjä (tytöt=11) ja viisi poikia (pojat=11). 

 

Tämä kysymys ”Haluaisin harrastaa vapaa-ajalla musiikkia” on tarkoitus vielä varmistaa 

oppilaiden näkemyksen siitä mitä on harrastaa vapaa-ajalla musiikkia ja miten he sen 

ymmärtävät. Kuvion viisi (”Harrastan vapaa-ajalla musiikkia”) mukaan 13 oppilaista 

vastasivat harrastavansa musiikkia vapaa-ajalla, kun taas kuvion kuusi (”Haluaisin harrastaa 

vapaa-ajalla musiikkia”) mukaan seitsemän sanovat jo harrastavansa musiikkia. Tässä 

nähdään se, että oppilaat ymmärtävät eri tavoin musiikin harrastamisen vapaa-ajalla. 

Kuitenkin kuvion kuusi mukaan viisi oppilaista haluaisivat harrastaa vapaa-ajalla musiikkia. 

Silloin niitä, jotka ovat motivoituneet musiikin harrastamisesta tai harrastavat sitä jo on 

yhteensä 12 oppilasta. Näin päästään jo melko lähelle kuvion viisi vastausta 13 (” Harrastan 

vapaa-ajalla musiikkia”). Mielenkiintoista on se, että vaikka oppilaat ovat suuressa määrin 

motivoituneita koulussa musiikin opiskelusta, heistä kuitenkin 10 (N=22) eli melkein puolet 

ei harrasta vapaa-ajalla musiikkia. 
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KUVIO 7. Kyselylomakkeen väittämän ” Minusta on mukavaa opiskella yhdessä koko 
luokan kanssa musiikintunneilla” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Oppilaista 13 (N=22) vastasi, että musiikintunnilla on mukavaa opiskella koko luokkana 

yhdessä. Seitsemän oppilaista vastasi, että joskus on mukavaa opiskella yhdessä luokan 

kanssa kun kaksi oppilaista vastasi, että ei ole mukavaa opiskella yhdessä luokan kanssa 

musiikintunneilla. Tytöistä kahdeksan (tytöt=11) ja pojista viisi (pojat=11) vastasi, että on 

mukava opiskella yhdessä luokan kanssa musiikintunneilla. Musiikintunneilla on joskus 

mukavaa opiskella yhdessä luokan kanssa kahden tytön ja viiden pojan mielestä. Yksi tyttö ja 

yksi poika ovat sitä mieltä, että musiikintunneilla ei ole mukavaa opiskella yhdessä luokan 

kanssa. 

 

Kysymyksen tarkoitus on selvittää onko, luokan kanssa yhtenä suurena joukkona jotenkin 

epämieluista opiskella musiikkia. En ole varma, avautuiko kysymys samassa mielessä 

oppilaille, miten sen itse olin ajatellut. Edelleen oppilailla on positiiviset ajatukset, että 

luokassa on hyvä opiskella yhdessä. Kaksi oppilaista kuitenkin kokevat, että eivät pidä 

yhdessä luokkana opiskelusta.  
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KUVIO 8. Kyselylomakkeen väittämän ” Minusta on mukavaa opiskella pienryhmissä 
musiikintunneilla” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Luokan oppilaista 17 (N=22) vastaa, että on mukavaa opiskella pienryhmässä 

musiikintunneilla. Neljä oppilaista on sitä mieltä, että ei ole mukavaa opiskella pienryhmässä. 

Tyttöjen ja poikien välinen ero on pieni, tytöistä yhdeksän (tytöt=11) ja pojista kahdeksan 

(pojat=11) pitävät pienryhmässä opiskelemisesta. Tytöissä ja pojissa molemmissa on kaksi 

oppilasta, jotka eivät pidä pienryhmässä opiskelemisesta musiikintunneilla. Poikien 

vastauksien joukossa oli yksi tyhjä vastaus. 

 

Tämä kysymys antaa selkeän kuvan siitä, että oppilaat pitävät pienryhmässä opiskelusta 

ainakin musiikintunneilla. Selkeän vastauksen takana on myös se, että tässä kysymyksessä oli 

vain vaihtoehdot “kyllä” ja “ei”, kun taas kuvion seitsemän kysymyksessä (”Minusta on 

mukavaa opiskella yhdessä koko luokan kanssa musiikintunneilla”) oli myös vaihtoehto 

“joskus”. Näin jälkikäteen ajateltuna olisi ollut parempi, että molemmissa kohdissa olisi ollut 

samat vastausvaihtoehdot. Silloin vertailua koko luokkana opiskelun ja ryhmänä opiskelun 

välillä olisi luotettavampaa tehdä. 

 

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  
20	  
22	  

kyllä	   ei	  

kaikki	  

tytöt	  

pojat	  



37	  
	  

 
 
KUVIO 9. Kyselylomakkeen väittämän ” Luokkakaverit auttavat minua oppimaan uusia 
asioita musiikintunneilla” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11) 
 

Oppilaista kuusi (N=22) vastaa, että luokkakaverit auttavat oppimaan uusia asioita. Heistä 

neljä tyttöä (tytöt=11) ja kaksi poikaa (pojat=11) kokee, että luokkakaverit auttavat uusien 

asioiden oppimisessa. Kolmentoista oppilaan kokemus on, että  luokkakaverit auttavat joskus 

oppimaan uusia asioita. Kahden oppilaan kokemus on, että luokkakaverit eivät lainkaan auta 

oppimaan uusia asioita musiikintunneilla. Tytöistä neljä ja pojista kaksi vastaavat, että 

luokkakaverit auttavat uusien asioiden oppimisessa musiikintunneilla. Kuusi tyttöä ja 

seitsemän poikaa vastaavat, että luokkakaverit auttavat joskus uusien asioiden oppimisessa 

kun taas yksi tyttö ja yksi poika kokevat, että luokkakaverit eivät lainkaan auta heitä 

oppimaan uusia asioita musiikintunneilla. Poikien vastauksissa oli yksi tyhjä vastaus. 

 

Näissä vastauksissa käy ilmi, että oppilaat jo luonnostaankin toimivat yhteistoiminnallisesti. 

Luokkakaverin auttaminen uuden asian oppimisessa on yhteistoiminnallista. Luokassa 

käytetään myös muissa oppiaineissa yhteistoiminnallista oppimista, joten oppilaat ovat jo 

jossain määrin sisäistäneet sen, että muita on hyvä auttaa. Se, että vastaajista vain kaksi 

kokee, että luokkakaverit eivät auta uusien asioiden oppimisessa, on mielestäni pieni osuus 

luokan oppilaista.  
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KUVIO 10. Kyselylomakkeen väittämän ” Pystyn tekemään ryhmätöitä kaikkien 
luokkalaisteni kanssa” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Luokan oppilaista 13 (N=22) pystyy tekemään ryhmätöitä kaikkien luokkalaisten kanssa. 

Seitsemän oppilaista kykenee työskentelemään suurimman osan kanssa ja kaksi muutamien. 

Kukaan ei vastannut, että ei pysty lainkaan tekemään ryhmätöitä kaikkien luokkalaisten 

kanssa. Tytöistä kahdeksan (tytöt=11) ja pojista viisi (pojat=11) kykenee yhteistyöhän 

kaikkien luokkalaisten kanssa. Tytöistä yksi ja pojista kuusi vastaavat, että pystyy tekemään 

yhteistyötä suurimman osan kanssa. Tyttöjen keskuudessa on kaksi oppilasta, jotka pystyvät 

vain muutamien oppilaiden kanssa tekemään ryhmätöitä. 

 

On ilo huomata, että luokassa vallitsee hyvin avoin ilmapiiri tehdä ryhmätöitä kaikkien tai 

suurimman osan kanssa. Luokassa on syksyn 2012 aikana tehty paljon töitä sen eteen, että 

väittelyä ja kinastelua ei synny. Ehkä tulos on seurausta juuri ryhmissä kaikkien kanssa 

toimeen tulemisen eteen tehdystä työstä. Tämä tulos antaa ymmärtää, että luokassa vallitsee 

yhteistyölle tärkeä piirre eli tulla toimeen toisten kanssa. 
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KUVIO 11. Kyselylomakkeen väittämän ” Minun on vaikeaa tulla toimeen joidenkin 
luokkakavereideni kanssa” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Luokan oppilaista viisi (N=22) vastasi, että on vaikea tulla toimeen suurimman osan 

luokkakavereiden kanssa. Heistä yksi on tyttö (tytöt=11) ja neljä poikia (pojat=11). Oppilaista 

yhdeksän vastasi, että on vaikea tulla toimeen muutamien luokkakavereiden kanssa. Heistä 

neljä oli tyttöjä ja viisi poikia. Kahdeksan oppilasta vastasi, että ei ole kenenkään kanssa 

vaikeaa tulla toimeen. Heistä kuusi oli tyttöjä ja kaksi poikia. 

 

Toteamus, ” Minun on vaikeaa tulla toimeen joidenkin luokkakavereideni kanssa”, asettaa 

haasteen vastaajille. Kysymystä ei olla ehkä ymmärretty niin kuin siinä on ollut tarkoitus. 

Kerroin toki oppilaille kyselylomakkeen täyttövaiheessa, että lukekaa kysymys huolella ja 

olkaa tarkkana juuri tässä kysymyksessä, että ymmärrätte sen oikein. Oikeassa laidassa 

vastaussaraketta on vaihtoehto “ei kenenkään”, eli kysymykseen, “minun on vaikeaa tulla 

toimeen joidenkin luokkakavereideni kanssa”, ihanteellisin vastaus olisi juuri “ei kenenkään”. 

Silloin luokassa olisi aivan loistava tilanne jos kaikki olisivat vastanneet sen. Teen sen 

johtopäätöksen, että tähän kysymykseen vastaamisessa on tapahtunut väärinymmärrystä, 

koska kuvion kymmenen kysymykseen ” Pystyn tekemään ryhmätöitä kaikkien luokkalaisteni 

kanssa” vastaajista kaksikymmentä vastasivat, että kyllä tai suurimman osan. Toisaalta taas 

ajattelen, että voidaanko edes verrata sitä, että tulla toimeen ja tehdä yhdessä ryhmätöitä, 

tarkoittaisivat samaa asiaa. Voiko siis tulla toimeen jonkun kanssa, mutta ei pysty kuitenkaan 

tekemään ryhmätöitä hänen kanssaan. 
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Alkukyselyn kahdestoista kysymys oli kaksiosainen. Ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin 

luettelemaan kolme luokan oppilasta, joiden kanssa mieluiten tekisi ryhmätyötä. Toisessa 

kohdassa pyydettiin luettelemaan kolme luokan oppilasta joiden kanssa ei tekisi mielellään 

ryhmätyötä. Tarkoituksena oli tehdä sosiogrammi luokan oppilaista ja tutkia sitä kautta 

oppilaiden välisiä suhteita ja miten joidenkin oppilaiden suosio tai epäsuosio vaikuttaa 

ryhmien muodostamiseen ja näin ollen ryhmätöiden tekemiseen sosiaalisessa merkityksessä. 

Tämä sosiogrammi ei kuitenkaan onnistunut niin kuin olin alunperin ajatellut. Tytöistä viisi 

(tytöt=11) vastasi molempiin kohtiin. Loput tytöistä eli kuusi tyttöä olivat vastanneet vain 

ensimmäiseen kohtaan eli luettelivat kolme luokkakaveria, joiden kanssa mieluusti tekisivät 

ryhmätyötä. Toiseen kohtaan oli vastattu, että pystyy tekemään kaikkien kanssa ryhmätyötä. 

Pojista kuusi (pojat=11) vastasi molempiin kohtiin, loput viisi poikaa olivat vastanneet vain 

ensimmäiseen kohtaan eli luetelleet luokkakavereiden nimiä, joiden kanssa mieluusti tekisivät 

ryhmätyötä. Toiseen kohtaan vastattiin kuten tyttöjen vastauksissa, että kaikki käy. Eräs poika 

oli vastannut, että ei kenenkään tytön kanssa halua tehdä ryhmätyötä. Mielestäni 

sosiogrammin tulosten esille nostaminen tämän tutkimuksen aiheen  kannalta ei ole oleellista. 

Sosiogrammin positiivisten vastausten lisäksi oppilaiden toisessa vastauksessa (ks. KUVIO 

10) selvisi, että 95% luokan oppilaista kykenee ryhmätyöhön kaikkien tai suurimman osan 

kanssa. Tämän vastauksen valossa oppilaat tulevat hyvin toimeen keskenään. 

 

Alkukartoituksen kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä pyydettiin oppilaita 

kirjoittamaan kolme asiaa, jotka ovat jääneet mieleen musiikintunneilta. Lähes kaikissa 

vastauksissa soittaminen (pääasiassa rumpujen, kitaran ja basson opettelu) tai laulaminen eli 

itse musiikin tekeminen olivat ne parhaiten mieleen jääneet asiat. Viisi oppilasta mainitsi 

bändinä soittamisen tai ryhmässä työskentelyn. Musiikin kuuntelukin mainittiin muutamissa 

vastauksissa. 
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4.2 Opettajan näkökulma: Millainen ilmapiiri luokassa on 

musiikin oppimista ja yhteistoiminnallista oppimista kohtaan? 

Luokanopettaja valottaa luokkansa tilannetta alkusyksyn 2012 osalta, siitä saakka kun hän 

aloitti tutkimukseen osallistuneen luokan opettajana. Luokan tilanne oli silloin opettajan 

mukaan kaoottinen. Luokanopettaja koki todella haastavana ryhtyä ryhmätöiden tekemiseen 

oppilaidensa kanssa. Oppilailla oli selvästi sosiaalisissa taidoissa suuria puutteita: 

 
”Oppilaat puhutteli toisia tosi ikävästi ja vähän niin ku naureskeltiin toisten 
kommenteille”. 
 

Luokan äänekkäimmät oppilaat saavat omalla negatiivisella asenteellaan ja äänekkyydellään 

aikaan sen, että hiljaisemmat eivät uskalla välttämättä olla toista mieltä asioista. 

 
“Luokassa on muutamia, jotka on ihan yliaktiivisia, jotka tietävät kaikesta kaiken, 
omasta mielestään ainakin, niin he eivät myöskään antaneet tilaa toisille” 
 
”On niitä tosi flekmaattisia oppilaita, joilla oman toiminnan ohjaus ei ole lähelläkään 
sitä mitä se pitäis ehkä olla…suurin haaste tässä on se kommunikointi siinä ryhmässä, 
se ei  kerta kaikkiaan niin ku onnistunu.” 

 

Kommunikoinnin haaste näkyi siinä, miten kaverille puhutaan ja miten häntä kuunnellaan. 

Toisena haasteena opettaja huomasi tehtävien jakamiseen liittyvän ongelman. Oppilaat eivät 

osanneet jakaa ryhmissä tehtäviä tasapuolisesti. Luokan ilmapiiri oli kaiken kaikkiaan 

heikossa tilassa. Opettaja kuvaa luokan tilannetta seuraavasti: 

 

“En oo tavannu luokkaa jossa oikeesti käyttäydytään niin järkyttävällä tavalla ja just 
huutamista ja semmosta niin ku riidat tunnin alussa niin puol tuntia saatto mennä 
tunnista että nää riiteli, siis huusi suoraa huutoa toisilleen tässä keskellä oppituntia.” 

 

Opettajan hämmennystä selittää se, että hänen edellinen luokkansa oli kuin unelma, joten 

pudotus maan pinnalle oli varmasti suuri. Opettaja joutui ottamaan kovia toimenpiteitä 

käyttöön. Jotkut oppilaat saivat jopa rajoituksia: 
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“…mullahan oli siis sellasia kieltoja, että jotkut oppilaat eivät saaneet puhua toisilleen, 
koska siitä ei tullut mitään. Jos ne puhui toisilleen niin siitä synty aina tappelu.” 

 

Näiden kokemusten saattelematta opettaja päätti, että jotain täytyy konkreettisesti tehdä 

luokan kanssa, jotta luokan oppilaat oppisivat sosiaalisia taitoja ja luokan ilmapiiri paranisi. 

Hän asetti tavoitteen, että oppilaat alkaisivat kohdella toisia arvostavasti ja luokan yhteishenki 

saataisiin paremmaksi. Tärkeäksi ja merkittäväksi luokan yhteiseksi tavoitteeksi muodostui 

luokan yhteinen Tähtipeli, jonka luokanopettaja ideoi ja suunnitteli juuri hänen luokkaansa ja 

vallitsevaa tilannetta varten. Peli haastoi jokaisen mukaan, sillä vain luokkana yhdessä he 

voisivat voittaa pelin. Pelissä tuli saada taululle 21 tähteä eli se määrä kuin luokassa on 

oppilaita. Tähden sai taululle kun ”joku toi jotain myönteistä tähän luokkaan, vaikka antoi 

kivan kommentin kaverille tai innostu jostain”. Näin luokassa aloitettiin harjoittelemaan sitä, 

miten voidaan kertoa toisille kohteliaisuuksia ja kannustaa toinen toistaan. Jos taas luokkaan 

tuli negatiivista asennetta ja oppilaat eivät kohdelleet toisiaan kunnioittavasti, tähti putosi 

taululta. Luokan yhteishenkeä nostatti se, että joku toinen oppilas pystyi pelastamaan 

tilanteen, jossa joku oli ollut kovin negatiivinen. Pelin aloittaminen oli vaikeaa, sillä oppilailla 

ei ollut aluksi taitoja kohdella toisiaan positiivisesti, eikä myöskään tietoa, millä konstilla he 

saisivat sen tähden sinne puuhun. Kun kuukauden mittainen peli päättyi oppilaiden voittoon, 

oppilaat saivat siitä palkinnon. Opettaja keskusteli ja kyseli oppilailta joka päivä:  

 

“Mikä olis sellasta kiva,a mitä kaverille vois tehdä, jotta se tähti tulis. Ja kun se tähti 
tuli, niin se oli konkreettinen merkki, että ”Ai tää oli kiva juttu”. 

 

Tähtipelejä pelattiin yhteensä kolme kertaa eli kolmen kuukauden ajan. Välillä oppilaat 

voittivat ja välillä hävisivät. Opettaja kertoo pelin lopputuloksesta: 

 
“Olin kyllä todella tyrmistinyt, miten suuri vaikutus tämmösellä vähän naiivilla pelillä 
voi olla niin ku luokan toimintaan. Luokan ilmapiiri parani merkittävästi Tähtipelin 
ansiosta. Nyt oppilaat sanovat jo toisilleen, että ”hei sä ootkin tossa tosi hyvä niin 
teetkö sä tään jutun”. Niin onhan se ihan erilainen fiilis ruveta tekemään yhdessä 
hommia.” 

 

Opettaja on selvästi helpottunut luokan tämän hetken tilanteesta. Ryhmien 

muodostamisessakaan ei enää ole ongelmia, sillä kaikki pystyvät tulemaan toistensa kanssa 

toimeen. 
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4.3 Kyselylomake: oppilaiden ajatuksia tutkimustunnin jälkeen 

Kyselylomakkeen kysymykset käsitellään samaan tapaan kuin edellä eli sekä kuvioiden että 

pohdinnan avulla. Alaluvun päätteeksi esitetään tulosten ydinkohdat, jotka vastaavat 

tutkimuskysymykseen Miten oppilaat kokevat yhteistoiminnallisen oppimisen musiikin 

tunneilla. 

 

  
 
KUVIO 12. Kyselylomakkeen väittämän ” Pidin ryhmänä opiskelusta musiikin 
tunnilla.” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Vastaajista 17 (N=22) piti ryhmänä opiskelusta musiikin tunnilla. Yksi oppilaista ei pitänyt 

ryhmänä opiskelusta, neljä oppilaista eivät osanneet sanoa. Tytöistä kymmenen (tytöt=11) ja 

pojista seitsemän (pojat=11) pitivät ryhmänä opiskelusta. Yksi poika ei pitänyt ryhmänä 

opiskelusta, kun taas yksi tyttö ja kolme poikaa eivät osaa sanoa mielipidettään siihen 

pitivätkö ryhmänä opiskelusta musiikin tunnilla. 

 

Ryhmässä opiskelu on selkeästi mielekästä lähes kaikille oppilaille. Tytöt varsinkin tekevät 

oikein mielellään ryhmänä töitä musiikin tunnilla. Luokka on selkeästi motivoitunut 

opiskelusta ryhmissä. Tässä tulee esiin myös se, että heidän luokanopettajansa käyttää paljon 

ryhmässä oppimista oppilaiden kanssa (ks. myös luku 4.4), joten oppilaat ovat oppineet 

tulemaan toistensa kanssa toimeen eri oppilaista koostuvissa ryhmissä. 
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KUVIO 13. Kyselylomakkeen väittämän ” Oppiminen oli helpompaa, kun sain 
opiskella yhdessä ryhmän kanssa” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Oppilaista 11, (N=22) joista 7 tyttöä (tytöt=11) ja 4 (pojat=11) poikaa kokee, että ryhmänä 

oppiminen on helpompaa. Neljän oppilaan mielestä ei ollut helpompaa, kun taas seitsemän 

oppilasta eivät osaa sanoa mielipidettään siihen, onko oppiminen helpompaa ryhmän kanssa. 

Tytöistä seitsemän ja pojista neljä ajattelee, että ryhmänä opiskelu helpottaa oppimista. 

Pojista neljä on sitä mieltä, että ryhmänä opiskelu ei helpota oppimista. Neljä tyttöä ja kolme 

poikaa eivät osaa sanoa, helpottaako ryhmän kanssa työskentely oppimista. 

 

Tällä kysymyksellä halusin selvittää, auttaako ryhmä oppimisessa eli päästäänkö oppilaiden 

kanssa yhteistoiminnallisen oppimisen ydinajatukseen siitä, että ryhmäläisten yhteistyö ja 

ryhmän yhteinen tavoite auttaa oppimisessa. Tähän kysymykseen puolet oppilaista vastasivat 

kyllä. Voidaan siis todeta, että ryhmällä oli positiivinen vaikutus uuden asian oppimisessa. 

Tytöt ovat jälleen positiivisempia ja kokevat, että oli helpompaa opiskella ryhmässä. Pojissa 

ei ole nähtävissä eroa siinä, että onko heidän mielestään helpompaa opiskella yhdessä ryhmän 

kanssa. Jos taas luokkalaiset olisivat vastanneet valtaosana, että ei  tai en osaa sanoa, silloin 

ryhmässä opiskelusta ei olisi merkittävää vaikutusta uuden asian oppimisessa. 
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KUVIO 14. Kyselylomakkeen väittämän ” Innostuin musiikinopiskelusta näillä 
kahdella tunnilla enemmän kuin aikaisemmin” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, 
pojat=11). 

 

Oppilaista kolme (N=22) innostui musiikinopiskelusta näillä kahdella tunnilla enemmän kuin 

aikaisemmin kun taas 14 oppilasta innostui jonkin verran. Luokan viisi oppilasta eivät 

innostuneet enempää musiikinopiskelusta kuin aikaisemmilla tunneillaan. Tytöistä kaksi 

(tytöt=11) ja pojista yksi (pojat=11) innostui enemmän kuin aikaisemmin. Tytöistä kahdeksan 

ja pojista kuusi innostui vähän enemmän musiikin opiskelusta kuin aikaisemmin. Tytöistä 

yksi ja pojista neljä eivät innostuneet enempää kuin aikaisemmin näillä kahdella 

musiikintunnilla. 

 

Oppilaat voivat ymmärtää tämän kysymyksen eri tavoin. Osa on voinut vastata siihen, oliko 

aihe, jota opiskeltiin, innostavaa. Toiset ovat voineet vastata työskentelytavan innostavuuteen. 

Kuitenkin yli puolet kokivat musiikinopiskelun vähän innostavampana kuin aikaisemmat 

musiikin tunnit. Tällä kysymyksellä ei ollut tarkoitus pyrkiä vertaamaan heidän oman 

opettajansa musiikintunteja tähän tutkimukseen kuuluvin tunteihin, vaan yrittää selvittää 

yhteistoiminnallisen oppimisen vaikutusta musiikinopiskelun innostavuuteen. Oppilaista viisi 

vastasi, että oppitunti ei ollut innostavampi kuin aikaisemmat tunnit. Tätä voidaan selittää 

sillä, että heidän luokanopettajansa käyttää opetuksessa paljon yhteistoiminnallista oppimista 

(ks. myös luku 4.4), joka innostaa heitä opiskelussa. 
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KUVIO 15. Kyselylomakkeen väittämän ”Luokan yhteinen tavoite sai minut yrittämään 
enemmän” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Luokan yhteinen tavoite sai yrittämään enemmän 12 oppilaan (N=22) mielestä. Kaksi 

oppilasta eivät näe sitä kannustimena. Oppilaista kahdeksan ei osannut sanoa kantaansa 

vaikuttiko yhteinen tavoite yrittämiseen. Tytöistä kahdeksan (tytöt=11) ja pojista neljä 

(pojat=11) yritti enemmän, kun on olemassa yhteinen tavoita. Tytöistä kolme ja pojista viisi 

eivät osaa sanoa mielipidettään, vaikuttaako luokan yhteisen tavoitteen  yrittämiseen 

enemmän. 

 

Luokan yhteisellä tavoitteella on selvästi vaikutusta oppilaiden yrittämiseen musiikintunnilla 

enemmän. Oppilaissa oli selvästi havaittavissa sitä, että he tekivät ahkerasti töitä sen eteen, 

että tavoite tuli saavutetuksi. Tyttöjen tunnollisuus näkyy tässä vastausjakaumassa selkeästi. 

Pojat eivät niinkään välitä tavoitteesta, he selkeästi innostuvat aiheesta, jos se on innostava. 

Myös pitämieni oppituntien aikana osalla pojista oli nähtävissä se, että he eivät jaksaneet 

yrittää siinä määrin missä tytöt. Tyttöjen tunnollisuus näkyi tunnilla ryhmien työskentelyssä 

poikia positiivisempana.  
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KUVIO 16. Kyselylomakkeen väittämän ” Ryhmämme jäsenet auttoivat minua 
oppimaan ” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Oppilaista kahdeksan (N=22) vastaa, että ryhmän jäsenet auttoivat oppimisessa. Jonkin verran 

ryhmän jäsenet auttoivat 12:ta oppilasta. Oppilaista kaksi eivät kokeneet saavansa apuja 

muilta ryhmäläisiltä. Tytöistä viisi (tytöt=11) ja pojista kolme (pojat=11) sai apuja toisilta 

ryhmäläisiltä. Jonkin verran ryhmän jäsenet auttoivat kuutta tyttöä ja kuutta poikaa. Pojista 

kaksi eivät saaneet apuja oppimiseensa muilta ryhmän jäseniltä. 

 

Tämän tutkimuksen ehkä merkittävin tulos on se, että oppilaat itse kokevat saavansa toisiltaan 

apuja oppimiseen. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa saavutetaan silloin ainakin yksi 

päämäärä. Kun oppilaat tekevät yhdessä töitä ja huolehtivat oman oppimisen lisäksi siitä, että 

toisetkin ryhmäläiset oppivat. Se, että oppilaat vastaavat, että jonkin verran oppilaat auttoivat 

toisiaan, on mielestäni jo sekin tärkeä tulos. Luokan oppilaiden välinen yhteistyö ei sujuisi, 

jos tämä tulos olisi toisenlainen. Vain kaksi poikaa koki, että jäivät vaille toisten apua. Toinen 

vastanneista pojista teki kovasti töitä ryhmän tavoitteen eteen, mutta muut ryhmäläiset eivät 

lähteneet siihen mukaan. Toinen vastanneista taas oli poika, jota ei ryhmätyö kiinnostanut 

eikä ollut motivoitunut nuottien aika-arvojen oppimisesta tai sitten ryhmätyö ei kiinnostanut. 
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KUVIO 17. Kyselylomakkeen väittämän ” Meillä oli haasteellinen ryhmä, ryhmätyö ei 
oikein sujunut” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Yksi tyttö-oppilas (N=22, tytöt=11) kokee, että ryhmä oli haasteellinen eikä ryhmätyö siksi 

oikein sujunut. Oppilaista 13 ei kokenut, että heillä olisi ollut haasteellinen ryhmä ja 

oppilaista kahdeksan ei osaa sanoa mielipidettään asiaan. Tytöistä seitsemän (tytöt=11) ja 

pojista viisi (pojat=11) ajattelee, että ryhmä ei ollut haasteellinen. Kolme tyttöä ja viisi poikaa 

eivät osaa sanoa, oliko ryhmä haasteellinen. Pojista yksi oli jättänyt tyhjäksi tämän kohdan. 

 

Suurin osa ajattelee, että ryhmätyö toimi hienosti niissä ryhmissä, joissa oppilaat olivat. 

Oppilaat eivät kokeneet tai eivät osanneet sanoa mielipidettään siihen, että oliko ryhmä 

haasteellinen. Kuitenkin yksi tyttö ajattelee, että ryhmä oli haasteellinen ja ryhmätyö ei oikein 

sujunut. Tätä selittää esimerkiksi se, että tytön ryhmässä oli mukana ainakin yksi 

erityisoppilas ja muutenkin ryhmän työskentelyssä oli levottomuutta. Lisäksi ryhmässä ei 

kyetty tekemään niin päämäärätietoisesti tehtäviä kuin muissa ryhmissä. Tein tunnilla 

havainnon, että kyseisessä ryhmässä tehtiin kaikkea muuta kuin itse tehtävää. 
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KUVIO 18. Kyselylomakkeen väittämän ” Kykenin tekemään ryhmätöitä kaikkien 
ryhmäläisteni kanssa” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Oppilaista 18 (N=22) kykeni tekemään ryhmätöitä kaikkien kanssa, kolme oppilaista kykeni 

tekemään useimpien kanssa, yksi oppilas ei lainkaan kyennyt ryhmätyöhön kaikkien 

ryhmäläisten kanssa. Tytöistä kymmenen (tytöt=11) ja pojista kahdeksan (pojat=11) kykeni 

ryhmätyöhön kaikkien ryhmäläisten kanssa. Tytöistä yksi ja pojista kaksi kykeni yhteistyöhön 

useimpien kanssa, yksi pojista ei kyennyt ryhmätyöhön lainkaan kaikkien ryhmäläisten 

kanssa. 

 

Positiivista on, että oppilaat itse kokevat kykenevänsä ryhmätyöhön kaikkien tai useimpien 

kanssa. Tässä vastauksessa vahvistuu myös alkukyselyssä esille tullut seikka: suurin osa 

oppilaista tulee toimeen toistensa kanssa (ks. myös luku 4.1). Myös omat havaintoni tukevat 

tätä tutkimustulosta, sillä oppitunnilla oppilaat työskentelivät hyvin ryhmissä, joihin opettaja 

heidät jakoi. Merkillepantavaa on, että sama poika, joka vastasi ”ei lainkaan” väittämään 

”Ryhmämme jäsenet auttoivat minua oppimaan”, vastasi, ettei kyennyt tekemään ryhmätöitä 

kaikkien ryhmäläisten kanssa.  Tähän saattoi olla syynä se, että muut ryhmän jäsenet eivät 

ottaneet poikaa mukaan ryhmän työskentelyyn, vaan poika saatettiin jättää ryhmän toiminnan 

ulkopuolelle. Tästä syystä hän saattoi kokea, että hänessä itsessä on syy eikä hän kyennyt 

yhteistyöhön muiden ryhmäläisten kanssa. 
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KUVIO 19. Kyselylomakkeen väittämän ” Uuden asian oppiminen oli vaikeaa 
ryhmässä” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Uuden asian oppiminen ryhmässä oli vaikeaa kahden oppilaan (N=22) mielestä. Oppilaista 15 

ei koe vaikeana uuden asian oppimista ryhmässä, viisi oppilaista ei osaa sanoa mielipidettään. 

Yksi tyttö (tytöt=11) ja yksi poika (pojat=11) kokee ryhmässä uuden asian oppimisen 

vaikeana. Tytöistä kahdeksan ja pojista seitsemän ei koe uuden asian oppimista ryhmässä 

vaikeana. Kaksi tyttöä ja kolme poikaa ei osaa sanoa onko uuden asian oppiminen ryhmässä 

vaikeaa. 

 

Lähes kaikki oppilaat kokivat, että uuden asian oppiminen ei ollut vaikeaa ryhmässä tai eivät 

osanneet sanoa. Ryhmässä oppiminen saa positiivisen vastaanoton ainakin tähän 

tutkimukseen liittyvän uuden asian oppimisessa. Samainen poika, joka aikaisempiin 

kysymyksiin vastasi muihin nähden poikkeavasti, on edelleen tässäkin kysymyksessä sitä 

mieltä, että uuden asian oppiminen oli vaikeaa ryhmässä. Toisilla oppilailla ryhmässä 

työskentely saattaa tuottaa sosiaalisia paineita, jolloin oppimista ei tapahdu tämän 

ylitsepääsemättömän esteen vuoksi. Yhteistoiminnallinen oppiminen ei siis välttämättä 

palvele kaikkia oppilaita. Tämän tutkimuksen oppilaista kuitenkin suurinta osaa se näyttää 

palvelevan. 
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KUVIO 20. Kyselylomakkeen väittämän ”Haluaisin työskennellä enemmän ryhmässä 
musiikintunneilla” vastausjakauma (N=22, tytöt=11, pojat=11). 

 

Oppilaista 14 (N=22) haluaisi työskennellä enemmän ryhmässä musiikintunneilla. Kaksi 

oppilaista ei halua enempää ryhmätyöskentelyä, kuusi oppilasta ei osaa sanoa kantaansa 

siihen, haluaisivatko he työskennellä enemmän ryhmässä musiikintunneilla. Tytöistä 

kahdeksan (tytöt=11) ja pojista kuusi (pojat=11) haluaisi enemmän ryhmässä työskentelyä 

musiikintunneille. Yksi tyttö ja yksi poika eivät halua enempää ryhmässä tapahtuvaa 

toimintaa musiikintunneille. Tytöistä kaksi ja pojista neljä ei osannut sanoa, haluaisivatko 

enempää ryhmässä tapahtuvaa toimintaa musiikintunneille. 

 

Oppilaiden aikaisemmat vastaukset ovat kertoneet positiivista kieltä yhteistoiminnallisen 

oppimisen mielekkyydestä musiikintunnilla. Kysymys, jossa kysytään oppilaiden mielipidettä 

työskennellä enemmän ryhmänä musiikintunnilla, ei tee poikkeusta. Oppilaista valtaosa 

haluaa työskennellä jatkossa enemmän ryhmänä. Vain kaksi oppilaista ei haluaisi enempää 

työskennellä ryhmänä. Tässä jälleen sama poika kokee epämieluisana ajatuksena työskennellä 

ryhmissä. 

 

Viimeisessä kysymyksessä halusin vielä tietää mitkä olivat oppilaiden mielestä heille kolme 

mukavinta asiaa näissä kahdessa musiikintunnissa. Oppilaiden vastaukset jakaantuivat 

seuraavien teemojen alle. 
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Tunnilla opetettavan aiheen opiskeleminen on 16 oppilaan mukaan mukavaa. Oppilaista 

kymmenen mainitsee, että ryhmässä oppiminen on mielekästä. Ryhmän yhteishenki ja 

ryhmän jäsenet mukavina kokee seitsemän oppilasta. Yksi oppilaista mainitsee, että muiden 

ryhmäläisten apu on tärkeää. Kolmen oppilaan mukaan lopputesti eli konkreettinen näyttö 

tavoitteen saavuttamisesta on mielekästä. Oppilaista kolme pitää mukavana tähän 

tutkimukseen kuuluvien kyselylomakkeiden täyttämistä.  

 

Tutkimustunnin jälkeen täytetyn kyselylomakkeen tulosten perusteella voidaan todeta, että 

suurin osa tutkitun luokan oppilaista kokee yhteistoiminnallisen oppimisen musiikin tunneilla 

myönteisenä ja oppimista edistävänä. 

4.4 Haastattelun tuloksia 

Miten tutkitun luokan opettaja määrittelee yhteistoiminnallisen oppimisen? 

 

Luokanopettaja määrittelee yhteistoiminnallisen oppimisen seuraavasti:  

“Yhteisessä toiminnassa oppimista. Ryhmä jolla on yhteinen tavoite, sitoutuu yhteiseen 
tavoitteeseen ja pyrkii oppimaan sen. On joku asia mikä pitäisi oppia yhteisesti ja sen 
yhteisen toiminnan kautta siihen tavoitteeseen pyritään. Toimintahan voi olla mitä 
vaan, niitä on monia tapoja miten siihen tavoitteeseen voidaan päästä. Kaikki ryhmän 
jäsenet osallistuvat sen tavoitteen saavuttamiseksi tai saavuttamiseen jollakin tavalla, 
kaikki tekevät yhdessä töitä tavoitteen eteen.” 

 

Opettaja katsoo, että ryhmätyön tulisi olla tavoitteellista Jokaisen pitää oma kortensa kantaa 

kekoon ja huolehtia että ryhmä siihen tavoitteeseen pääsee.  

Tällainen tavoitteellinen ja systemaattinen eteneminen ja kaikkien oppilaiden aktivoiminen on 

luokanopettajan mukaan yhteistoiminnallisen oppimisen tunnusmerkki. 
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Miten yhteistoiminnallista oppimista on toteutettu muissa oppiaineissa? 

 

Opettaja teki oppilaidensa kanssa Ympäristö- ja luonnontiedossa eri maiden opettelemista 

käsittelevän ryhmätyön yhteistoiminnallista oppimista käyttäen. Tehtävä huipentui kokeeseen. 

Opettaja oli jakanut jokaiselle oppilaalleen oman maan, johon oppilaan tuli tutustua aluksi 

itsenäisesti, 

 
“Jokaisella oli semmonen oma asia eli jokainen tutki yhtä maataan itse ja sitten toimi 
sen maan asiantuntijana siinä ryhmässä. Tällöin jokaisen oppilaan tuli aktivoitua 
oppimaan, koska kun jokainen on ensin tutkinut sitä omaa niin silloin niiden on pakko 
aktivoitua tekemään jotain eli ei voi lepäillä laakereilla siinä omassa ryhmässä.” 

 

Näin oppilaalla oli vastuu myös muiden oppimisesta. Perinteisessä ryhmätyössä, jossa sama 

tehtävä tehtäisiin vaikkapa neljän oppilaan ryhmissä, olisi opettajan mukaan ainakin hänen 

luokassaan kaatunut siihen, että ”yks tekee, varsinkin tässä luokassa, et yks tekee eikä kukaan 

muu tee, tai korkeintaan kaks tekee ja loput oottaa valmista tuotosta siihen”. Opettajan 

mukaan eri maihin liittyvä tehtävä toteutui hyvin yhteistoiminnallista oppimista käyttäen. 

Yhteistoiminnallisen ympäristö- ja luonnontiedon oppitunnin päätteeksi pidettiin koe. 

 

”Koe testasi ihan niitä tietoja mitä sen aikana oli opittu ja se oli vielä aika 
haasteellinen se koe. Yllin työssä oli selkeä tavoite oppia ja hyvin oppia, ja sen takia 
sitä koko ajan painotettiin, että pidettiin yllä sitä, että ootteko painaneet mieleen, nyt 
pitää vielä lukea ja lisäksi ja näin. Ja kyllä siinä opittiin, koe meni tosi hienosti.” 

 

Sosiaaliset taidot ja niiden harjoitteleminen 

 

Opettaja näkee erittäin tärkeänä sen, että sosiaalisia taitoja harjoitellaan osana 

yhteistoiminnallista oppimista. Luokanopettajan mukaan yksi ”yhteistoiminnallisen 

oppimisen tavoitteista on, että opitaan tekemään eri ihmisten kanssa töitä”. Aina ei ole edes 

tärkeintä itse asian oppiminen, vaan se, että ”opitaan yhdessä tekemistä, miten kuunnellaan 

kaveria ja miten hyväksytään erilaiset ideat ja vastaukset”. 
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Ryhmien muodostaminen ja niissä toimiminen 

 

Opettaja nostaa esiin sen, että oppilaista muodostuvat ryhmät olisivat hyvin heterogeenisia ja 

ryhmät vaihtuisivat säännöllisesti. 

 
”Aina kun alkaa uusi tehtävä niin siinä on uus ryhmä. Jotenkin arvotaan tai sillä tavalla 
että pyrin siihen että ne olisi mahdollisimman heterogeenisiä ne ryhmät, että siellä on 
erilaisia osaajia.  Tietenkin joskus voi olla, että kaveriporukallakin tai saa valita itse, 
mutta aika harvoin.” 

 

Musiikissa ryhmiin jaossa on hyvä ottaa huomioon oppilaan taitotaso, kuten opettajakin 

ryhmäjaot toteuttaa. ”Ne joilla on taitoa enemmän niin saavat opettaa toisille, et silleen jaettu 

vaikkapa taas neljän ryhmään.” Opettaja näkee yhteistoiminnallisen tavan opettaa hyvin 

merkittävänä. 

 

“Nään tärkeenä tapana, että tehdään yhdessä, koska se on nykypäivää että jaetaan 
asiantuntijuutta. Tärkeää on, että huomattais ne taidot joita jollakin toisella on, et 
monestihan käy niin, että ei edes huomata että joku toinen osaa jotain tai siihen ei 
kiinnitä normaali luokkatilanteessa huomiota. Sitte vasta ku tehään yhessä ryhmässä 
hommia niin voi hoksata, että, hei toihan on hirveen taitava. Yhteistoiminnallinen 
oppiminen on myös siinä mielessä hyvä, että lapsi monesti ite osaa selittää jonku asia 
paremminn kuin ehkä aikuinen. 

 

On selvää, että usein oppilaat ymmärtävät toisiaan samasta ikätasosta johtuen paremmin ja 

osaavat antaa vinkkejä toisilleen. Varsinkin oivaltamista vaativissa tehtävissä oppilaiden sama 

ikätaso auttaa heitä työskentelemään yhdessä ja saamaan vastauksia ongelmiinsa. Opettaja on 

huomannut, että asiantuntija kotiryhmä –opetustapa on hyväksi niin hyvin kuin heikosti 

menestyville oppilaille.  

 
”Monesti lapsi on kärsivällinen ja sitte osaa sillä lapsen kielellä selittää niin sillon 
tämmöset heikommatkin kyllä yleensä tosi hyvin oppii.” 

 

Opettajan mielestä yhteistoiminnallinen oppiminen on eriyttämisen kannalta merkittävä tapa 

työskennellä. 

 

“Mieluummin mä näen yhteistoiminnallisen oppimisen ylöspäin eriyttävänä tapana 
oppia. Taitavat pääsevät haastamaan itseään enemmän, koska siinä on enemmän 
mahdollisuuksia kuin tarkasti rajatussa tavassa.” 
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Opettajan kanta on myös heikompia oppilaita kohtaan positiivinen, taitavat eivät pääse yksin 

sooloilemaan vaan heidän on huomioitava ryhmän muut jäsenet. 

 
“Ryhmät haastavat niitä, jotka ovat taitavia, ne pääsee käyttämään omaa taitoaan 
enemmän siellä, ja sitten tavallaan nää heikommat menee siellä siivellä, että nekin niin 
ku tulee tehneeksi jotain todella hienoo, johon ne ei olisi pystynyt itsekseen. Et sillä 
tavalla voidaan ajatella, että ne on osana jotain hienoo työtä sen takia, et ne on 
päässeet taitavien kanssa tekemään.” 

 

Näin heikompien oppilaiden itsetunto varmasti nousee ja he saavat hyviä ideoita ja ennen 

kaikkea onnistumisenkokemuksia ryhmätöistä. Opettajan tehtävä on tietenkin aktivoida 

heikommat osallistumaan, jotta vapaamatkustusta ei syntyisi. Taitavampien ja vahvemmin 

itseänsä ilmaisevien on ymmärrettävä, että he eivät ole yksin vastuussa tehtävän tekemisestä. 

 

Yhteistoiminnallisuus musiikintunnilla 

 

Opettajan mukaan musiikissa on paljon mahdollisuuksia toteuttaa yhteistoiminnallista 

oppimista. Hän kuitenkin mainitsee: 

 

“Kun lapset on pieniä niin kuin nyt kolkki – nelkkiluokalaisia, niin niillä on vielä aika 
vähän itellä sitä taitoa tai tietoa oikeen mistään, niin siinä vaiheessa on vielä aika 
vaikee monessakin jutussa käyttää yhteistoiminnalista.” 

 

Kuitenkin luokanopettaja luettelee mitä hän on jo tehnyt tai tulee tekemään musiikintunnilla 

oppilaidensa kanssa yhteistoiminnallisesti. 

 

“Kehitellään äänimaisemia, siinä jaetaan ryhmiin ja jokainen ryhmä kehittelee oman 
tai keksitään joku rytmisäestys johonkin kappaleeseen siinä ryhmässä… Opetellaan 
pienissä ryhmissä joku pätkä, vaikka opetellaan laatoilla soittamaan joku juttu ja toinen 
ryhmä opettelee soittamaan bassolla saman niin, että oppilaat opettaa toisilleen… Mä 
opetan jonkun helpon jutun niille, joilla ei ole vielä taitoa. Niille jotka ovat 
kehittymässä, opettaa ne, jotka jo osaa jonkun asian. Tai vaikkapa niin, että se joka 
osaa pianolla, se voi neuvoo toisille sitä pianojuttua…Joskus tehtiin joku biisi silleen 
niin, että ihan alusta alkaen jaettiin oppilaat soitinryhmiin, joissa joku toimii ikään kuin 
asiantuntijana tai ne yhessä yrittää tutkia ja oppia sen ja sit opettavat toisilleen. 
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Opettajan mukaan asiantuntija -tapa toimii musiikissa hyvin ja sitä on hyvä käyttää 

musiikintunneilla. Opettajan tavoitteena on vielä, että tulevaisuudessa he voisivat tehdä laulun 

sanotuksia ja vaikka pieniä omia sävellyksiäkin yhteistoiminnallisesti. ”Luovuus kehiin mitä 

vaan keksii.” 

 

Opettaja ei ole käyttänyt musiikinteorian opiskelussa yhteistoiminnallista oppimista. Hänen 

mukaansa teoria-asiat ”tulee aika paljon käytännön kautta ne, mitä teoriasta tulee osata. 

Vaikkapa sävelten tunnistamista ja muutamia sointuja”. Hän oli kuitenkin positiivisesti 

yllättynyt, kuinka hyvin hänen luokkansa kanssa toimi tähän tutkimukseen liittyvä 

yhteistoiminnallinen lähestymistapa nuottien aika-arvojen oppimisessa. 

 

Mitä heikkoja kohtia yhteistoiminnallisessa oppimisessa on?  

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen ei kuitenkaan sovellu kaikkeen koulussa tapahtuvaan 

opetukseen. Opettajan mukaan opetettavissa sisällöissä on asioita, jotka ”vaativat 

systemaattista, käydään palapalalta läpi, niin silloin mun mielestä se ei ole niin hyvä tapa”. 

Opettaja huomauttaa myös, että kun lapset ovat pieniä ja heillä ei ole vielä tarpeeksi taitoa ja 

tietoa esimerkiksi musiikista ja eri instrumenttien soittamisesta, niin silloin on aika vaikea 

käyttää yhteistoiminnallista oppimista. Luokanopettaja on tehnyt havainnon, että ”jos on 

sellaisia hyvin passiivisia oppilaita, joilla on oman toiminnan ohjaus ei ole kovin hyvä, niin 

nehän ei välttämättä opi siinä mitään”. Huomioitavana asiana opettaja näkee myös sen, että 

”itse tekeminen lumoaa lapset eli ne vaan tekee ja puuhaa kauheesti, mutta että tapahtuuko 

siinä sitä oppimista”. Opettaja ottaa esille perinteisen ryhmätyön, jossa ei ole erityisen 

tarkasti määritelty tavoitetta tai ainakaan oppimista ei mitata ryhmätyön jälkeen. Toisaalta 

opettaja näkee tärkeänä: 

 

“…lapset lumoutuu siitä, on kauheen kiva tehä, väritellä, laittaa ihania kuvia ja mikä 
tavallaan sekin on ihan hyvä tavote välillä.” 
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Minkälaiset resurssit yhteistoiminnallisen oppimisen toteuttamiseen on tutkitussa 

luokassa ja koulussa? 
 

Luokanopettaja näkee tärkeäksi sen, että opettajan omalla asenteella on suuri vaikutus siihen 

miten luokassa toimii yhteistoiminnallinen oppiminen. Opettajan on ”nähtävä vaivaa ja 

oltava pitkäjänteinen”. Kaikki lähtee siitä, että ”opettaja itse on luova ja uskaltaa kokeilla 

erilaisia juttuja” oppilaidensa kanssa, ”antaa mielikuvituksen vaan laukata”. Oppikirjoissa on 

hyviä vinkkejä eri asioiden opettamiseen yhteistoiminnallisesti, opettaja ei kuitenkaan niitä 

sellaisenaan käytä, vaan ajattelee, että niitä ”voi ite kehitellä vähän lisää ja miettiä ideat aina 

oman luokan kautta”.  Luokkaa voi aina järjestellä sen mukaan mikä on tarve, hänen 

mukaansa yhteistoiminnallista oppimista ei saisi rajoittaa tilat tai niiden ahtaus. ”Mun 

mielestä, se on ihan tekosyy, että jos tilat rajottaa”. Luokanopettaja toki mainitsee, että 

esimerkiksi hänen koulussaan musiikinluokka ei suoranaisesti houkuttele käyttämään 

yhteistoiminnallista oppimista, sillä siellä on hänen mukaansa pulpetit ihan turhaan ja 

muutenkin luokka on ahdas. Silti opettaja käyttää musiikissa yhteistoiminnallista oppimista. 

Järjestelyt vaatii opettajalta omaa viitseliäisyyttä. 

 

Tutkimukseen osallistuneen koulussa on hyvä maaperä yhteistyölle. Opettaja kertoo 

esimerkkinä musiikkia opettavien opettajien välisestä yhteistyöstä. 

 

“Rehtori todella paljon kannustaa siihen, ja haluaa ja toivoo yhteistyöt ja lähes kaikki 
haluaa sitä tehä ja ollaan huomattu, että siitä on todella paljon hyötyä… Me musaa 
opettavat vaihdellaan ideoita ja vaikka biisi-ideoita ja musiikinhistoriaa kehitettiin 
yhessä, miten siitä saisi kiinnostavampaa. Me tehään sellaista yhteistä pakettia siitä, 
mikä kehittyy sit vuosien myötä. Mut kyllä yhteistyöstä on paljon hyötyä, sitä kannattaa 
kyllä tehä. Samallahan se on aikuisillekin yhteistoiminnallista oppimista.” 

 

Luokanopettajaopettaja kehuukin sitä, että yhteistoiminnallisen oppimisen ei tulisi olla vain 

oppilaita varten, vaan opettajat voivat käyttää sitä myös keskenään opetuksen suunnittelussa 

ideoiden ja tuntien suunnittelujen tukena. Hän näkee tärkeänä kollegat eli koulun muut 

opettajat, joiden kanssa voidaan suunnitella ja jakaa asioita yhdessä. Opettajan mukaan 

opettajien välinen yhteistyö toki riippuu siitä, ketkä opettajat ovat rinnakkaisluokilla. Tällä 

hetkellä luokanopettaja vaihtaa päivittäin ajatuksiaan toisen rinnakkaisluokan opettajan 
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kanssa, mutta toinen heistä tykkää tehdä enemmän itsekseen. Opettaja mainitsee, että 

edellisvuoden suunnittelutiimissä  opettajat suurin piirtein hengittivät samaan tahtiin, sillä he 

tekivät todella paljon yhdessä töitä. Opettajan mukaan suurimpana esteenä yhteiselle 

suunnittelulle on aikapula. 
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5 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia yhteistoiminnallista oppimista yhdessä 

koululuokassa. Tutkimuskysymysten avulla on kartoitettu tämän luokan ilmapiiriä, oppilaiden 

kokemuksia, opettajan käsitystä, soveltamista käytännön opetustyöhön sekä erilaisia 

resursseja; opettajan tietotaito, koulu tilana ja koulu sosiaalisena yhteisönä 

yhteistoiminnalliselle oppimiselle musiikin tunneilla. Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa 

eri menetelmillä kerätty tutkimusaineisto toi esiin yhteistoiminnallisuuden myönteisyyttä. 

Molempien kyselylomakkeiden vastauksissa kävi ilmi oppilaiden myönteiset kokemukset 

yhteistoiminnallisuudesta ja halukkuus sellaisen toiminnan lisäämisestä musiikin tunneille. 

Myös luokanopettajan haastattelussa kävi ilmi, että yhteistoiminnallisuudella on monia hyviä 

puolia opetuksessa ja oppimisessa. Tässä luvussa keskityn pohtimaan tuloksissa painottuvia 

teemoja. Näitä teemoja ovat: sosiaaliset taidot yhteistoiminnallisen oppimisen edellytyksenä 

ja oppimistuloksena, opettajan ja ryhmän osuus yhteistoiminnallisen oppimisen 

onnistumisessa, yhteistoiminnallisuus opettajien yhteistyössä sekä oppilaiden myönteinen 

asenne ja myönteiset kokemukset yhteistoiminnallisesta oppimisesta. 

5.1 Sosiaaliset taidot 

Saarikallio nostaa esiin yhteissoitossa yhtenä tärkeänä elementtinä sosiaalisten taitojen 

kehittymisen (2009, 227). Tutkimustuloksista selviää, että yhteistoiminnallisen oppimisen 

onnistumiselle musiikintunnilla sosiaalisten taitojen merkitys on suuri. Opettajan 

haastattelusta ilmenee se, että kun sosiaalisia taitoja harjoiteltiin, niin yhteistoiminnallinen 

oppiminen sujuu nykyään luokassa huomattavasti alkusyksyn tilannetta paremmin. 

Sosiaalisten taitojen harjoittelemisesta on ollut hyötyä oppilaiden asenteisiin ryhmässä 

tapahtuvaa oppimista kohtaan. Oppilaiden vastauksissa ryhmässä opiskelu nähtiin monestakin 

syystä mielekkäänä: oppilaat kokivat, että muista on apua uuden asian oppimisessa, ryhmätyö 

oli toimivaa, ryhmätyötä pystyy tekemään kenen kanssa vain eikä uuden asian oppiminen ole 

ryhmässä vaikeaa. Valtaosa oppilaista haluaisikin opiskella enemmän ryhmänä. Nämä 

oppilaiden positiiviset vastaukset ryhmässä oppimisesta lähes kaikkien kanssa antavat 

sellaisen kuvan, että oppilaat osaavat toimia ryhmässä ja heillä on kyky kommunikoida 

toistensa kanssa eikä heillä täten ole kovin huonot sosiaaliset taidot. Nämä tutkimuksessani 
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nousseet tulokset ovat samassa linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa. Esimerkiksi 

Natalen ja Russellin (1995) tutkimuksessa yhteistoiminnallisesta musiikinopettamisesta 

selviää samanlaisia tutkimustuloksia kuin tässä tutkimuksessakin on selvinnyt. Sosiaaliset 

taidot nähdään yhteistoiminnallisen oppimisen edellytyksenä ja tuloksena. Sosiaalisten 

taitojen harjoitteleminen nähdään edellytyksenä yhteistoiminnallisen oppimisen onnistumisen 

kannalta, jotta osataan tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi tämän amerikkalaisen 

tutkimuksen mukaan sosiaalisia taitoja tulee opettaa, jotta yhteistoiminnallinen oppiminen 

onnistuu. Ryhmähengen luomista taas opitaan kun vaalitan rohkaisua, rakentavaa kritiikkiä, 

yhteisten näkemysten rakentamista, riskinottoa, luottamusta ja toisten tukemista. (Natale ja 

Russell, 1995.) Tutkimani luokan kohdalla heidän opettajansa näki vaivaa sosiaalisten taitojen 

harjoittelemiseen ja tuloksia syntyi. Tutkimukseni valossa onkin tärkeää luoda oppilaille 

tilanteita, joissa he voivat toimia vuorovaikutuksessa keskenään. Kosonen (2001) on tutkinut 

nuorten pianonsoittajien motivaatiota. Piano mielletään soittimeksi, jota ainakin 

musiikkiharrastuksena soittotunneilla käyvien keskuudessa soitetaan pääsääntöisesti yksin. 

Tutkimuksessa nousi esiin, että pianonsoittoa harrastaneiden keskuudessa, lähinnä vapaa-

ajalla, yhteismusisointikokemukset olivat hyviä, ja niissä koettiin musiikillista 

vuorovaikutusta. Yhteismusisointihetket rakensivat ja vahvistivat myös pianonsoittoa 

harrastaneiden nuorten keskinäistä yhteyttä. Pianistit soittivat keskenään,  mutta oli myöskin 

heitä, jotka säestivät jotain toista instrumentin soittajaa eli musisoivat duona. (Kosonen 2001, 

80.) Musiikki toimii siis yhdistäjänä ja välineenä, jonka avulla sosiaalisia taitoja ja keskinäistä 

vuorovaikutusta opitaan tiedostamattomasti. Musiikilliset kokemukset ja yhdessä 

musisoiminen lujittaa ystävyyssuhteita ja luo uusia. 

 

Kagan & Kagan (2002, 24) toteavat li, että sosiaalisia taitoja opitaan vuorovaikutuksessa. 

Luokassa tapahtuvalla vuorovaikutuksella onkin merkittävä vaikutus paitsi oppilaan 

kognitiiviseen ja akateemiseen kehittymiseen, yhtä lailla myös sosiaaliseen kehittymiseen. 

Sosiaaliset taidot kehittyvät erityisesti niissä tilanteissa, joissa oppilaat toimivat yhdessä. 

Luokassa tulisi siis lisätä oppilaiden välistä vuorovaikutusta, jotta olisi mahdollista saavuttaa 

erilaisia oppimistuloksia. (Kagan & Kagan 2002, 24.) Tutkimukseni opettajan haastattelussa 

nousi esille, että hänen oli pakko harjoitella oppilaidensa kanssa sosiaalisia taitoja Tähtipelin 

avulla, koska oppilailla ei ollut taitoa toimia yhteistoiminnallisesti. Tässä tutkimuksessa 

näkyy selvästi, että aina yhteistoiminnallinen oppiminen ei pelkästään paranna oppilaiden 
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sosiaalisia taitoja, vaan toisinaan on otettava selkeästi aika, jolloin niitä tietoisesti 

harjoitellaan. Opettaja ajattelee, että toisinaan täytyy nähdä paljonkin vaivaa sosiaalisten 

taitojen harjoittelemisen eteen, että oppilaille harjaantuu kyky toimia yhteistoiminnallisesti. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaat kykenevät toimimaan tällä hetkellä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kaikkien luokkalaisten kanssa yhteistoiminnallisissa 

tilanteissa. 

 

Tutkimustunnin jälkeen täytetyn kyselylomakkeen tulosten perusteella selviää seuraavia 

asioita, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen ”Miten oppilaat kokevat yhteistoiminnallisen 

oppimisen musiikin tunneilla”. Oppilaat kokevat ryhmässä opiskelun mielekkäänä. Lisäksi 

oppilasryhmästä puolet kokee, että ryhmässä on helpompi opiskella. Myönteisestä 

suhtautumisesta yhteistoiminnallisen työtapaan kertoo, että yli puolet oppilaista kokivat 

tutkimustunnin joko innostavampana tai vähän innostavampana aiempiin musiikin tunteihin 

verrattuna. Yhteinen tavoite motivoi toimimaan, sillä sen saavuttamiseksi tehtiin töitä.  

5.2 Opettajan ja ryhmän osuus yhteistoiminnallisen oppimisen 

onnistumisessa 

Opettajalla on merkittävä osuus yhteistoiminnallisen oppimisen toimimisessa niin, että 

oppilaiden on luontevaa ja motivoivaa oppia yhteistoiminnallisesti. Haastattelussa ilmeni, että 

opettajan omalla asenteella, pitkäjänteisyydellä, luovuudella ja heittäytymisellä on keskeinen 

vaikutus luokan yhteistoiminnallisen oppimisen toimivuuteen. Kauppila toteaa, että 

opettajalla on mahdollisuus luoda luokkaan hyvä ryhmähenki ja motivoida oppilaita 

hyötymään ryhmädynamiikan tuomista eduista oppimisessa ja vaikuttaa oppilaiden asenteisiin 

koulua ja oppimista kohtaan. (Kauppila 2007, 138-139.) Näen opettajan innostavuuden 

tärkeänä asiana yhteistoiminnallisen oppimisen toteuttamisessa, sillä opettaja on ikään kuin 

peili, joka vaikuttaa omalla käyttäytymisellään oppilaiden käyttäytymiseen. Oppilaat  

kaipaavat usein, että heitä kehutaan ja heille annetaan positiivista palautetta. Näin motivaatio 

kasvaa ja oppilaat innostuvat myös yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Toisinaan opettajan on 

tehtävä paljon töitä sen eteen, että ryhmä alkaa toimimaan. Ryhmäyttämisen eteen on tehtävä 

töitä, jotta ryhmä selviää tehtävästään. (Jauhiainen & Eskola 1994, 140.) Ryhmä, jolla on 

hyvä ryhmähenki, on demokraattinen, sitoutuu tavoitteisiinsa sekä tukee ja innostaa toisiaan 
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vaikeuksienkin kohdatessa (Jauhiainen & Eskola 1994, 150; Kauppila 2007, 139). 

Tutkimusluokkani opettaja on tehnyt paljon oppilaiden eteen, jotta ryhmissä kyettäisiin 

tekemään yhdessä töitä ja ryhmän jäsenet kykenisivät innostamaan toisiaan vaikeiden ja 

haastavienkin asioiden keskellä. Tutkimuksessa ilmeni, että luokassa oli todella paljon 

haasteita yhteistoiminnallisen oppimisen toteuttamiselle ennen tutkimuksen toteuttamista. 

Oppilaat puhuivat toisilleen töykeästi, eivätkä jotkut oppilaat osanneet kuunnella toisiaan. 

Niinpä opettaja panosti luokan yhteishengen parantamiseen ja oppilaiden välisten 

arvostamisen syntymiseen. Luokan ilmapiiri parani huomattavasti. Merkittävänä apuvälineenä 

siihen oli Tähtipeli, mikä oli juuri käynnissä tutkimukseni tekohetkellä. Luultavasti juuri 

Tähtipelistä johtuen luokan tuloksissa ei näy negatiivisia tuloksia, koska luokassa puhuttiin 

tuohon aikaan paljon luokkakavereiden kohtelemisesta ja yhdessä toimimisesta. Näen 

merkittävänä asiana, että opettaja on itse positiivinen ja täynnä energiaa – niin kuin 

tutkimusluokassa oleva opettaja on. Näin luokassa päästään eteenpäin ja saavutetaan 

tavoitteita sekä ennen kaikkea opitaan tekemään eri ihmisten kanssa töitä.  

 

Ryhmädynamiikka on tärkeää yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Ryhmän positiivinen 

keskinäisriippuvuus on olennainen osa yhteisen päämäärän saavuttamista. Tärkeää on, että 

jokaisen ryhmäläisen työpanos on hyödyksi muille. Niin, että jokainen on riippuvainen 

toisistaan eikä ns. vapaamatkustusta pääse syntymään (ks. Saloviita 2006, 29). Tällöin syntyy 

yhteistyö, mikä koetaan yhteiseksi ja oppilasryhmän sisäinen kiinteys saa aikaan yhdessä 

oppimista ja yhteisen tavoitteen saavuttamisen. (Saloviita, 2006. 46-47.) Erittäin merkittävänä 

tuloksena voidaan pitää sitä, että lähes kaikki luokan oppilaista ajattelee, että ryhmän muut 

jäsenet auttoivat uuden asian oppimisessa. Tämä tutkimustulos kertoo siitä, että 

tutkimusluokassa ryhmissä on positiivista keskinäisriippuvuutta. Tavoitteen asettamisella oli 

myös vaikutusta, sillä noin puolet oppilaista koki, että ryhmän yhteinen tavoite sai yrittämään 

enemmän. Oppilaista kolmasosa ei osannut sanoa mielipidettä tavoitteen merkityksestä 

yrittämiselle. Positiivista keskinäisriippuvuutta on se, kun jokainen oppilas osallistuu 

aktiivisesti ja vastuullisesti ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (Kauppila 2007, 157). 

Ryhmän toimivuudella on merkitystä yhteistoiminnallisen oppimisen onnistumiselle niin, että 

oppilaat näkevät muut ryhmäläiset tärkeinä ja samalla myös itsensä tärkeäksi muita varten.  
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Natale ja Russell (1995) nostavat esiin, että musiikin luokkaopetuksessa taitavammat voivat 

avustaa heikompia ja samalla tuoda lisäarvoa heidän työskentelyynsä. Myös heikommat 

tuovat oman lisänsä ryhmään ja kokevat kuuluvansa ryhmään. Vain ryhmätyön mukanaan 

tuoma yhteistyön kokemus ja positiivinen keskinäisriippuvuus voivat luoda onnistuneen 

improvisaation ryhmän jäsenten keskellä. Heidän mukaansa sosiaalisia taitoja tulee opettaa, 

jotta yhteistoiminnallinen oppiminen onnistuu. Ryhmähengen luomista taas opitaan, kun 

vaalitan rohkaisua, rakentavaa kritiikkiä, yhteisten näkemysten rakentamista, riskinottoa, 

luottamusta ja toisten tukemista (Natale ja Russell, 1995). Greenin (2008) tutkimuksessa 

ilmeni, että opettajat olivat vakuuttuneita ja yllättyneitäkin siitä, miten hyvin eritasoisten 

oppilaiden taidot kehittyivät tutkimuksen aikana musiikin opiskelussa. Sekä heikot että vahvat 

oppilaat kehittyivät tavoilla, joita opettajat eivät olleet ennen nähneet. Opettajat olivat myös 

yhtä mieltä siitä, että ryhmätyössä oli eriyttämistä lopputuloksen perusteella. Kaikilla 

oppilailla oli siis sama tehtävä, mutta sen toteutus ja lopputulos oli riippuvainen ryhmän 

jäsenten erilaisista musiikillisista taidoista. (Green 2008). Yhteistoiminnallisessa oppimisessa 

onkin ihmeellistä se, että onnistuessaan se saa aikaan oppilaiden luovuuden puhkeamisen ja 

taitojen käyttöön ottamisen. Opettajan haastattelussakin tuli ilmi, että yhteistoiminnallinen 

oppiminen on eriyttävänä toimintana vertaansa vailla, sillä opettaja ei aina edes huomaa 

oppilaiden ”piilossa” olevia lahjoja ja kykyjä, kun hän opettaa koko luokkaa 

opettajajohtoisesti. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppilaan persoonallisten taitojen tulisi 

saada tilaa. Opettajan tehtäväksi jää kannustaa ja rohkaista oppilaita käyttämään niitä lahjoja, 

joita heille on luotu. Edellytys tälle kaikelle on, että luokassa on hyvä ilmapiiri ja opettaja 

tuntee oppilaansa.  

5.3 Oppilaiden myönteinen asenne ja myönteiset kokemukset 

yhteistoiminnallisesta oppimisesta 

Tutkimustuloksista ilmenee selvästi, että oppilaat ovat myönteisiä yhteistoiminnallista 

oppimista kohtaan musiikintunneilla. Tutkimuksen oppilaiden vastauksista ilmenee, että 3/4 

heistä pitää ryhmissä opiskelua mieleisenä. Puolet oppilaista kokee, että musiikin tunneilla 

ryhmässä oppiminen on helpompaa. Luokan oppilaiden välisiä ihmissuhteita voidaan pitää 

kyselylomakkeen tutkimustulosten mukaan erittäin hyvinä, sillä lähes kaikki luokan oppilaista 

kykenee ryhmätyöhön kaikkien luokkalaisten kanssa. Oppilaista yli puolet haluaa 
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työskennellä enemmän ryhmässä musiikintunnilla. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan 

siis todeta, että suurin osa tutkitun luokan oppilaista kokee yhteistoiminnallisen oppimisen 

musiikin tunneilla myönteisenä ja oppimista edistävänä. Kososen (2001) tutkimuksessa 

piano-oppilaiden keskuudessa yhteissoittotilanteet tuovat vaihtelua ja innostavat soittajia, 

sekä antavat arvokasta mahdollisuutta laajentaa osaamistaan soolosoittamisen ulkopuolelle. 

Yhteismusisointi on pääosin oppilaita motivoivaa. Tutkimuksessa ilmeni myös, että yhdessä 

soittaminen voi asettaa koviakin paineita, sillä nuori automaattisesti vertaa itseään toisiin 

soittajiin. Mikäli odotukset omasta soittotaidosta ei toteudukaan, ja soittaja kokee 

epäonnistumisen tunteita, se vaikuttaa negatiivisesti soittamisen motivaatioon. (Kosonen 

2001, 112.) 

 

Tutkimuksessani oppilaiden asenne ja kokemukset olivat pääosin positiivisia. On kuitenkin 

hyvä ajatella heitäkin, jotka eivät kokeneet ryhmänä oppimisen tilannetta musiikintunnilla 

kovin mielekkäänä. Heillä, joilla on negatiivisia kokemuksia soittamisesta, tai ylipäänsä 

musiikin opiskelusta koulun musiikintunnilla, saattavat verrata itseään toisiin, ”hyviin 

soittajiin”. He eivät sen vuoksi kykene tai uskalla, varsinkaan koko luokan edessä, 

vapautuneesti soittamaan jotain soitinta tai opiskelemaan musiikissa sellaista, mikä vaatii 

itsensä likoon laittamista. Yhteistoiminnallinen oppiminen antaa tässä suhteessa varmastikin 

paremmat lähtökohdat oppilaan luontevalle ja rohkeammalle toiminnalle musiikintunnilla. 

Opettajalla on keskeinen rooli ylipäänsä oppilaan kannustamisessa ja rohkaisemisessa 

musiikintunnilla. 

 

Oppilaiden omia kommentteja yhteistoiminnallisesta tutkimustunneista sain lukea 

jälkimmäisen kyselylomakkeen vastauksista. Poimin tähän niistä joitain. Oppilaat vastasivat 

kysymykseen; mainitse kolme asiaa mikä oli mukavaa näillä kahdella musiikintunnilla? 

 

”Ryhmässä tekeminen oli kivaa” (t) 

”Ryhmän kanssa toimiminen” (t) 

”Yhteistyö” (t) 

”Harjoiteltiin oman ryhmän omaa rytmijuttua” (t) 

”Opin nuotteja” (p) 

”Tahdit” (p) 
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”Hauskat ja hienot rytmit” (t) 

”Opimme uusia juttuja ja oli mukavaa että saimme opiskella uusia juttuja” (t) 

”Rytmitaputukset ja nuottipalapeli” (t) 

”Ryhmäläiset auttoivat minua” (p) 

”Oli kiva ryhmä” (t)  

”Ryhmässä oli kivoja tyyppejä” (t)  

”Ryhmässä toimiminen oli helppoa” (t) 

”Hyvä yhteishenki ja toisten kannustaminen” (t) 

”Oli mukavaa että me kaikki ryhmässä olevat pystyttiin työskentelemään kaikkien kanssa” (t) 

 

Oppilaiden vastauksista on havaittavissa kolme pääteemaa. Ryhmissä oppiminen oli 

mukavaa, uuden aiheen opiskelu koettiin mukavana sekä ryhmähenki eli yhdessä ryhmänä 

hyvässä hengessä tekeminen. Itselleni jäi positiivinen kuva tähän tutkimukseen liittyvästä 

yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Oppilaat olivat selkeästi innostuneita tämän kaltaisesta 

toiminnasta, ehkä hieman poikkeavastakin järjestelystä musiikintunnilla. Jo se, että oppilaat 

istuivat saman ryhmän kanssa neljän pulpetin ryhmissä molemmat tunnit, vaikutti varmasti 

oppilaiden positiiviseen asenteeseen. Positiivinen asenne johtuu myös varmasti siitä, että 

ryhmillä oli selkeästi tavoite jota kohti pyrittiin ja saavutettiin.  

 

5.4 Tulosten luotettavuus 

Tutkimukseni pyörähti käytiin syksyllä 2012. Joulukuun alussa toteutin tutkimuksen luokassa, 

jossa olin jo aikaisemmin ennen tutkimuksen tekohetkeä ollut heidän opettajansa sijaisena. 

Tästä syystä luokkaan oli helppo mennä tekemään tutkimusta kahden oppitunnin ajaksi itse 

heitä opettaen. Oppilaat tunsivat minut, mikä saattaa vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen 

positiivisesti. Tutkimukseen kuuluvat kaksi musiikin oppituntia sujuivat kaikin puolin hyvin. 

Oppilaat olivat yhteistyöhaluisia ja innostuneita tutkimukseen liittyvistä oppitunneista. 

Kyselylomakkeet oli tärkein menetelmä, jolla keräsin tutkimuksen aineiston, sekä opettajan 

haastattelu. Opettajan haastattelu toi arvokasta taustatietoa luokassa käytettävästä 

yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Omat havaintoni oppitunnin aikana täydensivät ja toivat 

toisenlaista näkökulmaa tutkimustuloksiin. Osallistuva havainto on kuitenkin melko pienessä 
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osassa tätä tutkimusta. En tallentanut oppitunteja niin, että olisin voinut jälkikäteen arvioida 

omaa ja oppilaiden toimintaa tutkimustunneilla.  Omat tarkemmat havaintoni olisivat antaneet 

vielä syvempää tietoa siitä, mitä luokassa oikein tapahtui, kun oppilaat opiskelivat nuotteja ja 

niiden aika-arvoja yhteistoiminnallisesti. 

 

Oppilaiden teettämät kaksi kyselylomaketta käsittelivät kysymyksiä oppilaiden taustasta, 

ryhmässä oppimisesta, sosiaalisista taidoista kuin musiikin opiskelusta. Tein vasta 

tutkimuksen analyysivaiheessa havainnon, että en kysynyt oppilaiden negatiivisia kokemuksia 

yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Tämä heikentää jossain määrin tutkimuksen 

luotettavuutta. Negatiivisten asioiden mukaan ottamista yhteistoiminnallisessa oppimisessa 

koetin paikata opettajan haastattelulla, jonka tein tutkimustuntien jälkeen, vasta pari kuukautta 

myöhemmin. Haastattelu olisi ollut hyvä tehdä ennen tutkimustunteja, jotta tutkimustunnit 

eivät olisi  vaikuttaneet haastattelutuloksiin. Toisaalta, oppituntien ja haastattelun välinen aika 

oli melko pitkä. Haastattelu oli lähellä teemahaastattelua, sillä haastattelutilanne eteni 

aihepiiristä toiseen eri teemoja käsitellen. (Hirsjärvi ym. 2007, 203-204.) Opettajan 

haastattelutilanne oli leppoisa ja tunnelmaltaan rento. Johdin haastattelutilanteessa 

keskustelua sen mukaan, mitä opettaja kulloinkin puhui. Välillä jouduin muuttamaan tulevia 

kysymyksiä, koska osaan tuli vastauksia jo aiemmissa kysymyksissä. Itseäni jäi eniten 

mietityttämään se, että musiikintunnilla tapahtuvasta yhteistoiminnallisesta oppimisesta 

puhuttiin varsin vähän. Tätä tilannetta selittää varmasti se, että haastateltavalla 

luokanopettajalla on paljon muitakin oppiaineita, joissa hän käyttää yhteistoiminnallista 

oppimista. Monet esimerkit yhteistoiminnallisen oppimisen käyttämisestä nousivatkin juuri 

muiden oppiaineiden parista, kuin musiikin.  

 

Kyselylomakkeen aineiston analyysin luotettavuutta lisää se, että pääosin kaikki oppilaiden 

kysymykset oli monivalintakysymyksiä. Tällöin oppilaiden kyselylomakkeiden pohjalta 

voitaisiin todeta, että tutkimukseni oli pääpiirteittäin määrällinen. Opettajan haastattelu ja 

omat havainnot kallistavat tutkimuksen laadullisen puolelle. 

 

Kyselylomakkeiden analysointi oli mekaanista, ainakin tuloksia ylös kirjatessa. 

Analysointivaiheessa pohdin yksittäisten oppilaiden vastauksia eri kysymysten välillä, tämä 

pohdinta oli mielenkiintoista ja osin haastavaakin. Sillä oli vaikea välillä ymmärtää joidenkin 
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vastausten välisiä yhteyksiä. Tämä lienee tutkijan työssä yleistä, että kaikkiin vastauksiin ei 

saada yksiselitteisiä vastauksia. Opettajan haastattelu oli erityisen tärkeä lisä tähän 

tutkimukseen, sillä sen perusteella moni asia oppilaiden vastauksista sai selityksiä. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että opettajan ja oppilaiden vastauksien välillä ei 

ilmentynyt ristiriitaisia tuloksia. 
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5.5 Jatkotutkimusaiheita 

Yhteistoiminnallisen oppimisen tutkiminen musiikin opettamisessa nähdään ainakin minun ja 

muutamien muiden perehtymieni tutkimuksien valossa hyödyllisenä tapana monessakin 

mielessä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin vain yhteen luokkaan ja yhden opettajan 

kokemuksiin tavallisessa alakoulun neljännessä luokassa. Tätä aihetta voisi tutkia laajemmin 

vaikkapa vertailemalla opettajajohtoista opetustapaa yhteistoiminnalliseen opettamiseen 

Hwong, Caswell, Johnson & Johnson (1992) tutkimuksen tapaan, jossa tutkittiin 

yhteistoiminnallisen ja yksilöllisen oppimisen vaikutusta oppimiseen ja asenteisiin opettajille 

suunnatulla musiikin kurssilla. Tutkimus toteutettiin amerikkalaisten opettajaopiskelijoiden 

parissa, joilla musiikki ei ollut pääaine. Sellainen tutkimus voisi olla mielenkiintoinen 

musiikin aineenopettajaopiskelijoiden keskuudessa toteutettuna. 

 

Toisena tutkimusaiheena voisi selvittää laajemmin sitä, miten paljon maamme 

musiikinopettajat käyttävät yhteistoiminnallista oppimista osana musiikinopetusta ja miten he 

yhteistoiminnallisen oppimisen ymmärtävät. Luulen, että varsin monissa kouluissa, varsinkin 

yläkoulun ja lukion puolella, törmätään siihen, että vain muutamat luokan oppilaista 

osallistuvat yhtyesoittoon musiikintunneilla ja loput luokasta ovat tekemättä mitään. Voisiko 

yhteistoiminnallinen oppiminen olla apu tähän ongelmaan? Voisiko luokan oppilaista 

muodostaa neljän oppilaan ryhmiä, jotka sillä samalla ryhmällä harjoittelevat keskenään 

vaikkapa tiettyä ”soittojuttua”? Ehkäpä joltain opettajalta, joka käyttää jatkuvasti 

opetuksessaan yhteistoiminnallista oppimista, voisiko häneltä saada arvokasta kokemukseen 

perustuvaa tietoa siitä, miten yhteistoiminnallinen oppiminen on aktivoiva, ja oppilaita 

innostava  tapa oppia esimerkiksi soittamisesta tai muusta musiikillisesta toiminnasta 

yhteistoiminnallisesti. 
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LIITTEET 

LIITE 1 - Kyselylomake: oppilaiden ajatuksia musiikin 

opiskelusta ennen tutkimustunteja 

	  
Kyselylomake	  koulun	  musiikin	  opiskelusta	   	   	   	   	   1(2)	  
	  
	  
Nimi:_________________________________________	   luokka:______________	  
	  
	  
Rastita	  itseäsi	  kuvaava	  vaihtoehto.	  
	  
1. Pidän	  koulun	  musiikintunneista.	  

	  kyllä	   	  joskus	   	  en	  
	  

2. Musiikin	  opiskelu	  on	  minulle	  vaikeaa.	  
	  kyllä	   	  joskus	   	  ei	  
	  

3. Opin	  helposti	  koulun	  musiikintunnilla	  opetetut	  asiat.	  
	  kyllä	   	  joskus	   	  en	  
	  

4. Innostun	  uusista	  asioista	  koulun	  musiikintunneilla.	  
	  kyllä	   	  joskus	   	  en	  
	  

5. Harrastan	  vapaa-‐ajalla	  musiikkia.	  
	  kyllä,	  
mitä?_________________________________________________________________________________________________	  	  	  en	  
	  

6. Haluaisin	  harrastaa	  vapaa-‐ajalla	  musiikkia.	  
	  kyllä	   	  en	   	  harrastan	  jo	  
	  

7. Minusta	  on	  mukavaa	  opiskella	  yhdessä	  koko	  luokan	  kanssa	  musiikintunneilla.	  
	  kyllä	   	  joskus	   	  ei	  
	  

8. Minusta	  on	  mukavaa	  opiskella	  pienryhmissä	  musiikintunneilla.	  
	  kyllä	   	  en	  
	  

9. Luokkakaverit	  auttavat	  minua	  oppimaan	  uusia	  asioita	  musiikintunneilla.	  
	  kyllä	   	  joskus	   	  ei	  lainkaan	  
	  

10. Pystyn	  tekemään	  ryhmätöitä	  kaikkien	  luokkalaisteni	  kanssa.	  
	  kyllä	   	  suurimman	  osan	   	  muutamien	   	  en	  lainkaan	  
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11. Minun	  on	  vaikeaa	  tulla	  toimeen	  joidenkin	  luokkakavereideni	  kanssa.	  

	  kyllä	   	  suurimman	  osan	   	  muutamien	   	  ei	  kenenkään	  
	  

12. a)	  Luettele	  kolme	  musiikin	  tunnilla	  olevaa	  oppilasta,	  joiden	  kanssa	  teet	  mielelläsi	  ryhmätyötä.	  
	  
____________________________________________________________________________________________________________

_____	  
	  
b)	  Luettele	  kolme	  musiikin	  tunnilla	  olevaa	  oppilasta,	  joiden	  kanssa	  et	  tee	  mielellään	  ryhmätyötä.	  

______________________________________________________________________________________________________________

______	  

	   	   	   	   	   	   käännä	  toiselle	  puolelle	   	  

13. Kirjoita	  kolme	  asiaa,	  jotka	  ovat	  jääneet	  mieleen	  musiikintunneilta.	  

	  

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________	  
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LIITE 2 - Kyselylomake: oppilaiden ajatuksia tutkimustunnin 

jälkeen 

Kyselylomake	  musiikintuntien	  jälkeen	   	   	   	   2(2)	  
	  
	  
Nimi:___________________________________	   luokka___________	  
	  
	  
Rastita	  itseäsi	  kuvaava	  vaihtoehto.	  
	  
14. Pidin	  ryhmänä	  opiskelusta	  musiikin	  tunnilla.	  

	  kyllä	   	  en	   	  en	  osaa	  sanoa	  
	  

15. Oppiminen	  oli	  helpompaa,	  kun	  sain	  opiskella	  yhdessä	  ryhmän	  kanssa.	  
	  kyllä	   	  ei	   	  en	  osaa	  sanoa	  
	  

16. Innostuin	  musiikinopiskelusta	  näillä	  kahdella	  tunnilla	  enemmän	  kuin	  aikaisemmin.	  
	  kyllä	   	  vähän	   	  en	  
	  

17. Luokan	  yhteinen	  tavoite	  sai	  minut	  yrittämään	  enemmän.	  
	  kyllä	   	  ei	   	  en	  osaa	  sanoa	  
	  

18. Ryhmämme	  jäsenet	  auttoivat	  minua	  oppimaan.	  
	  kyllä	   	  jonkin	  verran	   	  ei	  lainkaan	  
	  

19. Meillä	  oli	  haasteellinen	  ryhmä,	  ryhmätyö	  ei	  oikein	  sujunut.	  
	  kyllä	   	  ei	   	  en	  osaa	  sanoa	  
	  

20. Kykenin	  tekemään	  ryhmätöitä	  kaikkien	  ryhmäläisteni	  kanssa.	  
	  kyllä	   	  useimpien	   	  en	  lainkaan	  
	  

21. Uuden	  asian	  oppiminen	  oli	  vaikeaa	  ryhmässä.	  
	  kyllä	   	  ei	   	  en	  osaa	  sanoa	  
	  

22. Haluaisin	  työskennellä	  enemmän	  ryhmässä	  musiikintunneilla.	  
	  kyllä	   	  en	   	  en	  osaa	  sanoa	  
	  

23. Kirjoita	  omin	  sanoin	  kolme	  mukavinta	  asiaa	  näistä	  kahdesta	  musiikintunnista.	  

	  

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________	  

 
Kiitos! Hauskaa joulun odotusta! 
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LIITE 3 – Haastattelukysymyksiä opettajalle 

Haastattelukysymyksiä opettajalle yhteistoiminnallisesta oppimisesta. 
 
Oma tausta ja kokemus yhteistoiminnallisesta oppimisesta: 
 
- ikä 
- valmistumisvuosi 
- työkokemus / tässä koulussa / tällä luokalla 
 
- Mitä yhteistoiminnallinen oppiminen mielestäsi on? 
- Mitä ajattelet yhteistoiminnallisesta oppimisesta? 
- Käytätkö luokkasi kanssa yhteistoiminnallista oppimista? Missä oppiaineissa toteutatte sitä 
eniten? 
- Mitä hyviä puolia mielestäsi on yhteistoiminnallisessa oppimisessa? Entä mitä huonoja 
puolia? 
- Oletko okl-opinnoissa tai muissa yhteyksissä opiskellut yhteistoiminnallisesta oppimisesta? 
 
Oppitunnin järjestäminen: 
- Onko koulun tilat sellaiset, jotta yhteistoiminnallista oppimista on helppoa järjestää? 
 
Koulun ilmapiiri / koulun opettajien yhteinen näkemys: 

-‐ Tukeeko koulu yhteistoiminnallista oppimista, oletteko keskustelleet aiheesta yhdessä 
muiden opettajien kanssa? 

-‐ Voisiko yhteistoiminnallista oppimista kehittää yhdessä toisten opettajien kanssa? 
Voisiko siihen löytyä valmiuksia? 

 
Pedagogiset haasteet: 

-‐ Onko sinulla kokemusta musiikintunneilla yhteistoiminnallisesta oppimisesta? Mitä 
asioita olet nähnyt hyväksi opettaa musiikissa yhteistoiminnallisesti? Miksi? 

-‐ Millaisena näet oman luokkasi, onko heidän kanssaan ylipäänsä  hedelmällistä 
toteuttaa yhteistoiminnallista opetusta juuri musiikin opettamisessa? Mikä toimii ja 
mikä ei? Miksi jokin asia toimii ja mikä tökkii? 

 
Sosiaalisuus, ilmapiiri: 

-‐ Mitä haasteita yhteistoiminnallinen toimintatapa tuottaa luokassasi? 
-‐ Miten sosiaaliset taitoerot vaikuttavat luokkasi yleiseen ilmapiiriin? Löytyykö 

luokkasi oppilaista kannustavaa ilmapiiriä yhteistoiminnalliseen oppimiseen? 
-‐ Onko luokallasi selkeästi sellaisia oppilaita, joiden kohdalla täytyy tarkasti miettiä 

keiden kanssa he pystyvät toimimaan ryhmässä? Mitkä ne haasteet ovat? 
 
Koulutustuki: 

-‐ Tiedätkö, että järjestetäänkö koulutusta yhteistoiminnallisesta oppimisesta? Millaista? 
-‐ Onko mahdollisesti olemassa valmista oppimateriaalia? Käytätkö niitä ja miten? 
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Tulevaisuuden näkymiä: 
-‐ Miten mielestäsi musiikin opetusta voisi kehittää enemmän yhteistoiminnallisen 

oppimisen suuntaan? Miksi? 
 
Tuloksia yhteistoiminnallisesta oppimisesta? 
 

-‐ Oletko nähnyt positiivisia tuloksia heikoimmin menestyvissä oppilaissa menestyä 
paremmin koulussa yhteistoiminnallisen oppimisen ansiosta? 

-‐ Kannattako opettajan ylipäänsä nähdä vaivaa yhteistoiminnallisen opettamisen 
eteen/hyväksi? 
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LIITE 4 – Oppilaiden avoimet vastaukset tutkimustunnista 

Oppilaiden	   vastauksia,	   jossa	   pyydettiin	   kirjoittamaan	   omin	   sanoin	   kolme	   mukavinta	   asiaa	  

näistä	  kahdesta	  musiikintunnista.	  

 

Ryhmässä / Yhdessä ryhmän kanssa oppiminen: 

”Ryhmätyö” (p) 
”Ryhmätyö on kivaa, hauskaa” (p) 
”Ryhmässä tekeminen oli kivaa” (t) 
”Ryhmätyöskentely” (p) 
”Ryhmässä työskentely” (p) 
”Ryhmän kanssa toimiminen” (t) 
”Yhteistyö” (t)  
”Kun sai olla ryhmässä” (p) 
”Ryhmässä oleminen” (t)  
”Harjoiteltiin oman ryhmän omaa rytmijuttua” (t) 
 

 Itse prosessi eli tunnin aiheen opiskeleminen: 

”4/4 täyttö viivalle” (p) 
”Opin nuotteja” (p) 
”Nuottien kirjoittaminen” (p) 
”Nuottien taputtaminen” (p) 
”Tahdit” (p) 
 ”Oli kivaa taputtaa rytmi” (p) 
”Hauskat ja hienot rytmit” (t) 
”Se kun taputettiin luokan edessä” (t) 
”Harjoiteltiin niitä nuotteja” (t) 
”Opimme uusia juttuja ja oli mukavaa että saimme opiskella uusia juttuja” (t) 
 ”Rytmitaputukset ja nuottipalapeli” (t) 
 ”Taputtaminen” (t) 
 ”Taputus oli kivaa” (p)  
”Taputus hommeli ja esitys” (t) 
”Harjoiteltiin nuotteja” (p) 
”Taputtaa nuotit, kerrata nuotteja” (p) 
 

Ryhmäläisten apu:  

”Ryhmäläiset auttoivat minua” (p) 
 

Tavoitteen saavuttaminen / lopputesti: 

”Lopputesti ja loput testit” (p) 
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”Kun teimme testejä” (t) 
 

Kyselylomakkeiden täyttäminen: 

”Lomakkeiden täyttö” (p) 
”Tää lomake” (p) 
”Kyselylomakkeet”  
 

Ryhmäläisten yhteishenki / kivat ryhmäläiset: 

”Oli kiva ryhmä” (t)  
”Ryhmässä oli kivoja tyyppejä” (t)  
”Ryhmässä toimiminen oli helppoa” (t) 
 ”Hyvä yhteishenki ja toisten kannustaminen” (t) 
”Oli mukavaa että me kaikki ryhmässä olevat pystyttiin työskentelemään kaikkien kanssa” (t) 
”Mukavia ryhmäläisiä” (p) 
 

muut: 

”Kaikki” (p) 
”Tunneilla oli hauskaa” (t) 
”Hyvä opettaja” (t) 
”Ei mitään” (p) 
”Oli tosi kivaa” (t) 
”Kivoja juttuja” (t) 
”Vähäsen pidin tästä tunnista” (p) 


