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1  JOHDANTO 

Pekka Peura on vantaalaisen Martinlaakson lukion matematiikan ja fysiikan opettaja. Hän on 

saanut viime aikoina paljon huomiota ja tullut suosituksi opettajien keskuudessa, johtuen 

hänen kehittämästä ja käyttämästä opetustyylistä. Uudenlaisessa pedagogiikassaan Peura 

painottaa oppilaiden oma-aloitteisuutta, vertaisopetusta ja siis oppilaslähtöistä opetustyyliä. 

Tunneilla oppilaat eivät mölise turhia, vaan keskittyvät täysin ja  jäävät jopa tunnin jälkeisen 

välitunnin ajaksi jatkamaan laskemista. Pedagoginen ”tyyli” sisältää opetussuunnitelman 

mukaiset asiasisällöt ja tavoitteet, ja mikä parasta, abiturienttien tulokset kyseisen lukion 

ylioppilaskirjoituksissa ovat matematiikan osalta olleet keskimääräistä parempia. 

 

Lähes koko opiskelujeni ajan olen pohtinut omaa opettajan identiteettiäni ja millainen se 

tulevaisuudessa voisi olla. Taloudellisen ahdingon kynsissä suomalaisella musiikinopettajalla 

ei tule olemaan helppoa tulevaisuudessa, jossa koulujen opetuksessa karsitaan aina 

ensisijaisesti viihteellisemmistä ”hupiaineista”, kuten musiikki oppiaineena yleisesti näin 

käsitetään. Tilanne ei kuitenkaan ole aivan toivoton, vaan esimerkiksi jatkuva teknologian 

kehittyminen takaa musiikinopettajille yhä parempia apuvälineitä työhön. Toisaalta, tätäkin 

edistysaskelta varjostavat valtakunnalliset säästötoimet, mikä näkyy puutteina 

musiikkiluokkien laitehankinnoissa, resursseissa kouluttaa opettajia teknologian osalta mutta 

myös aika ajoin laitteissa itsessään sekä niiden käytännön toimimattomuudessa tai 

soveltumattomuudessa. Kuitenkin, leikkausten pyörteessä uskoa omaan tulevaan ammattiin 

vahvistavat roimasti Pekka Peuran kaltaiset luovat ja viisaat opettajat, jotka kaikesta 

huolimatta osoittavat panoksellaan intohimonsa työhön ja halun kehittää fakkiutuneita 

järjestelmiä. 

 

Tässä kandidaatin tutkielmassa olen tarkastellut kuinka ”Peura-pedagogiikkaa” voisi 

integroida musiikinopettamiseen. Olen lähestynyt aihetta opettajan ja oppilaan 

vuorovaikutussuhteen tarkastelun kautta sekä pohtinut mitä on hyvä opettaminen, kuinka 

oppilaslähtöinen opettaminen soveltuu tähän kategoriaan ja kuinka se voisi näkyä 

musiikintunneilla. Lopuksi olen myös pohtinut minkälaisia resursseja (muitakin kuin 

teknologialähtöisiä) opettajalla on käytössään oppilaslähtöisemmän musiikinopettamisen 

toteuttamiseksi. 
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2  PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 

Ylen Radio Suomelle antamassaan haastattelussa Pekka Peura (2015) kertoo uudenlaisesta, 

oppilaslähtöisemmästä opetustyylistä, jota hän on kehittänyt vuodesta 2009 lähtien. ”Peura-

metodi” on saanut yhä enenevissä määrin huomiota ja kannatusta sen käytännöllisyyden ja 

tehokkuuden vuoksi. Haastattelussa Peura kuitenkin korjaa, ettei kyseessä ole suinkaan täysin 

uusi toimintatapa, vaan menetelmät ovat satoja vuosia vanhoja käytänteitä, joita ei vain ole 

otettu isommassa mittakaavassa käyttöön. (Peura 2015.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) oppimiskäsityksien mukaan oppilas on aktiivinen 

toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia niin itsenäisesti kuin 

yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on osa yksilön ihmisenä kasvua ja näin ollen hyvän 

elämän rakentamista yhteisössä. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen toimii perustana 

tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle, minkä takia oppilasta ohjataan omien 

oppimistapojensa tiedostamiseen ja näiden käytön kautta oppimisensa edistämiseen (POPS 

2014, 17). 

 

Oppilaan kiinnostuneisuus, arvostukset, työskentelytavat, tunteet sekä kokemukset ja 

käsitykset itsestä oppijana toimivat oppimisprosessin ja motivaation ohjaajina. Oppilaan 

minäkuva, pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita hän asettaa 

toiminnalleen. Rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa 

oppimisprosessissa, missä myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat 

samalla keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita laajentavaa 

vuorovaikutusta. (POPS 2014, 17.) 

 

Samat linjaukset on todettu hieman eri sanoin edeltäneessä, kymmenen vuotta aiemmassa 

POPS:ssa (ks. POPS 2004, 14), mikä todistaa Peuran väitteet metodin ideologian 

olemassaolosta jo ennen hänen työnsä alkua sekä sen, että Peuran toimintamallit ja tavoitteet 

ovat selkeästi POPS:n mukaisia. Oppilasta on rohkaistava ja kannustettava ottamaan 

pikkuhiljaa entistä enemmän vastuuta omasta jatkuvasta ”elämänoppimisestaan”, sekä 

herätellä heitä ymmärtämään se tosiasia, että jokainen ainutlaatuisena oppijana oppii ja joutuu 
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tekemään töitä sen eteen itse. Kyseessä ei siis ole opetussuunnitelmien laillisuuden 

kiertäminen, vaan ennemminkin kysymys siitä, miksi opetuskulttuurimme ei ole kyennyt 

kehittymään käytännössä sille tehokkaalle tasolle, mikä jatkuvasti kehittyvässä ja 

teknologiaorientoituneessa nyky-yhteiskunnassamme olisi suotavaa ja mahdollista.  

 

Sen lisäksi, että Peuran opettamisen tavoitteisiin kuuluu oppilaan rohkaiseminen ja tukeminen 

niin, että oppilas osaisi jatkossa opiskella ja oppia täysin itsenäisesti, hänen haaveenaan olisi, 

että oppilaat myös arvioisivat opiskeluaan ja antaisivat arvosanansa itse itselleen (Pekka 

Peura 2015). POPS:n mukaan tämä ei kuitenkaan ole sellaisenaan aivan mahdollista, mutta 

samankaltaisia säädöksiä liittyy perusopetuksen arviointiinkin: 

 

Perusopetuslaissa sanotaan, että oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa 

opiskelussa sekä kehittää edellytyksiä itsearviointiin. Monipuolinen arviointi on 

perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta, minkä painopiste on oppimista 

edistävässä arvioinnissa. Arviointi on enimmäkseen opettajien ja oppilaiden välistä 

vuorovaikutusta. Opettajien vastuulla on antaa oppilaille ohjaavaa ja kannustavaa palautetta 

sekä tietoa edistymisestään ja osaamisestaan. Onnistumisen kokemuksia, ja toisaalta myös 

epäonnistumisen kokemuksia, hyödynnetään opetuksessa oppimista edistävällä ja oppilaita 

kunnioittavalla tavalla. Oppilaita ohjataan havainnoimaan oman työskentelyn lisäksi yhteistä 

työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille, mikä luo edellytyksiä 

oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle. (POPS 2014, 47.) 

 

Haastattelussa Peura ihmettelee nykyistä arviointikulttuuria, jossa kurssin ja kokeen päätyttyä 

annetaan palautetta ja arvosana, vaikka kurssi on jo päättynyt, eikä enää ole aikaa korjata ja 

kehittää oppimattomia. Vaikka opetussuunnitelmakin takaa lailliset puitteet Peuran 

arvioimistyylille, perinteinen ”kurssin loputtua” –arviointi on pysynyt suositumpana. Peuran 

mukaan olisi hyvä myös miettiä antaako palautteen numeroarvosanalla vai jotenkin toisin, 

esimerkiksi sanallisessa muodossa. (Peura 2015.) 

 

Tämäkin on täysin laillista seitsemänteen luokka-asteeseen saakka: 

POPS:n mukaan vuosiluokkien 1–7 arvointi saa olla sanallista, numeroarviointia tai niiden 

yhdistelmää opettajan päätöksen mukaisesti. Vuosiluokkien 8–9 todistuksissa sen sijaan 

käytetään numeroarviointia. (POPS 2014, 51.) 
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2.1  Musiikki perusopetuksen opetussuunnitelmassa  

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmassa yläkoulun musiikin osalta on todettu, että 

sen toiminnallinen opettaminen ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja 

ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua sekä yhteistyökykyä. Musiikin 

opetuksessa näitä vahvistetaan ottamalla huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen 

kohteet, toiset oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja muut tapahtumat sekä koulun 

ulkopuolinen toiminta. Säveltämisen ja muun luovan tuottamisen, äänen ja musiikin parissa 

toimimisen mahdollistamisella tuetaan oppilaiden ajattelun ja oivalluskyvyn kehittymistä. 

Monipuolinen musiikin opiskelu edesauttaa myös ilmaisutaitojen kehittymistä. (POPS 2014, 

422.)  

 

Musiikinopetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan 

laajentamiseen. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä, 

jäsentämään siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia sekä kehittää oppilaiden 

musiikkikulttuurien kriittistä lukutaitoa, ohjaamalla heitä analysoimaan, miten musiikilla 

voidaan viestiä ja vaikuttaa. Oppilaiden aktiivisuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja 

syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja, minkä lisäksi oppilaat saavat itse 

osallistua oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Musiikintunnit tarjoavat mahdollisuuden 

monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden 

kanssa, mitä tuetaan myös muiden ilmaisumuotojen kautta. Teknologian kautta oppilaat 

tutustuvat musiikin digitaalisen median käyttömahdollisuuksiin ja tekijänoikeuksiin sekä 

näihin liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin. (POPS 2014, 422.) 

 

On hienoa, että opetussuunnitelma antaa tilaa ja vapauksia musiikinopettajien työskentelyyn 

ja toimintamalleihin, mutta puhuttaessa näinkin abstrakteista ja laaja-alaisista teemoista ja 

kokonaisuuksista, olisi äärimmäisen tärkeää myös konkretisoida ja selkeyttää ainakin osa 

tavoitteista. Paljon vapauksia antavaan opetussuunnitelmaan pohjautuva opetus voi kasvattaa 

suomalaisten koulujen musiikinopetuksen välisiä eroja ja näin ollen myös eriarvoistaa 

oppilaita.   

 

Musiikin tavoitteiden osalta keskeiset sisältöalueet painottuvat siihen, että musiikilliset tiedot 

ja taidot opitaan musisoiden, eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden, 

säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen. Sisältöjen 
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valitsemisessa kiinnitetään huomiota siihen, että oppilas tutustuu monipuolisesti 

musiikkityyleihin ja –kulttuureihin, ja että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista hyödyntäen 

myös paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia. (POPS 2014, 423.) 

 

Ylipäänsä tavoitteena on kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen jäsenenä. Oppilasta tulee rohkaista äänenkäytön ja 

instrumenttitaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä musiikkiin luovan suhteen 

rakentamiseen, esimerkiksi improvisaation, säveltämisen ja sovittamisen kautta. Myös 

ääniympäristöjen ja musiikkielämysten tarjoamisen sekä musiikin tallentamisen ja 

musiikkiteknologian kautta oppilaalle havainnollistetaan musiikillisten ilmiöiden vaikutuksia. 

Oppilaalle tulee opettaa kuinka huolehtia kuulostaan ja musisointi- ja ääniympäristön 

turvallisuudesta. Yhtenä tärkeimmistä, oppilasta tulee ohjata kehittämään musiikillista 

osaamistaan harjoittelun, tavoitteiden asettamisen ja edistymisen arvioimisen kautta. (POPS 

2014, 422-423.) 

 

Kaikkiin tavoitekohtiin liittyy lisäksi sisältöalueet, joiden mukaan musiikin opetuksen tulee 

tukea oppilaiden ilmaisu- ja tulkintataitojen monipuolista kehittämistä, omien ideoiden ja 

ratkaisuiden tuottamista, äänenkäyttöä ja laulutaitoa sekä keho-, rytmi-, melodia ja 

sointusoittimien soittotaitojen kehittämistä. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista ja 

musiikin perusmerkintöjen käyttöä syvennetään ja sovelletaan. Musiikillisten ilmiöiden ja 

omien kokemuksien havainnoimista käsitellään, musiikin merkityksiä pohditaan ja arvioidaan 

kriittisesti ja opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä 

erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Käsiteltävä musiikillinen ohjelmisto koostuu eri 

aikakausien, tyylien ja kulttuurien musiikista, ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. 

Myös kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaiden taitojen edistäminen ja oppilaiden omat 

tuotokset ja sävellykset vaikuttavat ohjelmiston valintaan. (POPS 2014, 423.) 

Musiikin oppimisympäristöjen ja työtapojen tavoitteiden mukaan tulisi luoda pedagogisesti 

monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, jossa musiikilliset työtavat ja 

vuorovaikutustilanteet, yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta mahdollistuvat. 

Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri ja musiikkielämykset innostavat ja 

motivoivat oppilaita kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetuksessa ohjataan oppilaita 

teknologian käytössä, musiikkikäsitteiden ymmärtämisessä musiikillisin työtavoin sekä 

hyödynnetään taide- ja kulttuurityölaitosten ja muiden yhteistyötahojen suomia 
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mahdollisuuksia. (POPS 2014, 424.) 

Opetussuunnitelman mukainen tavoitesisältö yläkoulun musiikin suhteen näyttää 

monipuoliselta ja kattavalta, vaikka suurin haaste onkin juuri siinä, kuinka saavuttaa kaikki 

tavoitteet käytännön opetuksessa. Opetussuunnitelma antaa samalla kuitenkin hyvän kokoisen 

musiikillisen arsenaalin, josta on hyvä ammentaa yksilöllisesti oppilaille kiinnostavia aiheita. 

Ongelmakohdat eivät siis liene opetussuunnitelman tarjonnassa, vaan opetussuunnitelman 

selkeyden ja konkretian puutteessa. Suurin haaste on myös käytännön toteutuksessa 

opetussuunnitelman pohjalta, missä tulisi pyrkiä juurtuneista opetusmalleista eroon, mutta 

samalla kuitenkin säilyttää valtakunnallisesti tasapuolinen ja laadukas musiikinopetus.  

2.2  Musiikin arvioimisen perusteet 

Musiikin opetuksessa vuosiluokilla 7–9 oppilas tarvitsee realistista, kannustavaa ja 

rohkaisevaa palautetta, mikä auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa 

musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Oppilas tarvitsee 

palautetta erityisesti luovan tuottamisen ja musiikkiteknologiaan liittyvien kokonaisuuksien 

kanssa. (POPS 2014, 424.) 

 

Musiikin päättöarviointi tapahtuu lukuvuonna, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Sillä määritellään miten oppilas on saavuttanut peruskoulun musiikin 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan oppilaan osaamisen tason 

suhteuttamisella musiikin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Mikäli oppilas 

osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista, hän saa arvosanan kahdeksan (8). 

Tavoitekohtaisen suoriutumisen puitteissa arvosanan kahdeksan tason ylittäminen voi 

kompensoida toista heikompaa tavoitesuoriutumista. (POPS 2014, 424.) 

 

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) edellyttävät oppilaalta 

seuraavia asioita: Oppilas osaa toimia musiikillisen ryhmän jäsenenä, kantaen vastuun omasta 

osuudestaan ja kannustaen muita. Hän käyttää laulu-, keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoitin 

taitojaan musiikillisen ilmaisun välineenä ja osallistuu yhteissoittoon ja –lauluun. Oppilas 

osoittaa hahmottavansa perussykkeen liikeilmaisullisesti sekä kuulemansa musiikin tai 

ääniympäristön. Musiikkiteknologian tarjoamien mahdollisuuksien käyttäminen näkyy 

omassa tai ryhmän ilmaisussa. Oppilas osaa jäsentää musiikin käyttötapoja ja 
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ilmenemismuotoja, käyttää musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja, käyttää laitteistoa niin, 

että se on äänenvoimakkuudeltaan ja muilta osin turvallista sekä asettaa musisointiin, 

musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoitteita sekä 

arvioi niiden toteutumista. (POPS 2014, 424–425.) 

 

Lienee sanomattakin selvää, että tällaisen arviointikriteerimäärän perusteellinen 

havainnoiminen ja arvioiminen jo yhden oppilaan kohdalla voi olla melko haastavaa. 

Toisekseen, oppilaan pyrkiessä näiden tavoitteiden saavuttamista kohti, olisi hänen saatava 

enemmän palautetta toiminnastaan, kuin vain lähes pelkkinä koenumeroina kurssien ja 

jaksojen päätteeksi. Peuran (2016) mukaan kyseinen tyyli, missä opetetaan jokin kokonaisuus 

ja kurssin lopussa pidetään siitä koe, on ristiriidassa POPS:n tavoitteiden ja toimintaohjeiden 

kanssa, sillä sen mukaan arvioinnin pitäisi juurikin olla vuorovaikutteista palautteen antamista 

(Ali-Hokka 2016).   

   

  



 11 

 

3  OPETTAJAN JA OPPILAAN VUOROVAIKUTUS 

3.1  Vuorovaikutuksen lähtökohdat 

Oppilaan ja musiikinopettajan välisen vuorovaikutuksen lähtökohdat pohjautuvat jo kauan 

ennen ensi tapaamista koettuihin, erityisesti musiikillisiin, kanssakäymisiin toisten ihmisten 

kanssa sekä omiin subjektiivisiin musiikkikokemuksiin. Kuten Kosonen (2009) on 

artikkelissaan todennut perheen, sukulaisten ja muiden läheisten arvostukset ja 

musiikkikäyttäytyminen ovat lapsen varhaisessa elämässä keskeisiä tekijöitä välittämään 

musiikkiin liittyviä tietoisia ja tiedostamattomia merkityksiä. Nämä yhdessä omien 

kokemusten kanssa muokkaavat merkittävästi nuoren musiikkiasennetta. (Kosonen 2009, 

159.) On siis erityisen tärkeää, että opettaja tiedostaa ja huomioi eri lähtökohdista ponnistavat 

oppilaat. 

 

Oppilaan ja musiikinopettajan välinen vuorovaikutus, sekä oppilaan ”opettaminen” alkaa siinä 

vaiheessa, kun oppilas astelee ensimmäisen kerran sisälle musiikkiluokkaan. Tässä hetkessä 

oppilas aloittaa välittömästi joko tietoisesti tai tiedostamattaan tarkkailla ympäristöä ja 

opettajaansa. Opettajan yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin pyrkiä luomaan sellainen 

oppimisympäristö, joka vastaa samankaltaisia turvallisuuden, kotoisuuden ja luotettavuuden 

tunteita sekä oppimisyhteisön että fyysisen oppimistilan suhteen. 

 

Perusluottamus on oppilaan ja opettajan toimivan vuorovaikutuksen perusedellytys, jonka 

tulisi täyttää seuraavanlaisia ehtoja: Oppilaiden tulee tietää selkeästi, mitä opettaja heiltä 

odottaa ja päinvastoin opettajan on oltava kiinnostunut siitä mitä oppilaat tekevät ja tuntevat 

sekä odottavat häneltä. Opettajan on oltava valmis tarjoamaan oppilaille riittävän haasteellisia 

tehtäviä sekä mahdollisuuksia valita itse ja kantaa vastuu valinnoista. Kaiken aikaa oppilaan 

tulisi tuntea olonsa turvalliseksi, jotta voi toimia omana itsenään. (Kosonen 2009, 165–166.) 

 

Myös arvostuksen vaaliminen puolin ja toisin on tärkeää. Monet vapaa-aikanaan soittavat ja/ 

tai laulavat arvostavat koulun musiikinopetusta ja musiikinopettajan ammattitaitoa. Musiikkia 
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harrastavat hyödyntävät vapaa-ajallaan musiikintunneilla saamiaan materiaaleja, eli 

käytännössä esimerkiksi musiikinopettajan tekemiä sovituksia, sekä valitsevat koulun 

valinnaisaineeksi musiikin, edistääkseen kehittymistään omassa harrastuksessa. Harmillista 

puolestaan on, että juuri ne oppilaat, jotka eivät koe musiikkia harrastuksekseen, eivät 

myöskään sitä valitse valinnaisaineekseen koulussa. (Kosonen 2009, 161.) 

 

Koulun musiikintunneilla musiikinharrastajat ovat motivoituneita osin siksikin, että ovat 

tottuneet ”maksavina asiakkaina” musiikkioppilaitosen toimintamalleihin suoriutua 

tehokkaasti soittoläksyistä ja muutenkin ovat jo tottuneet koulussa esiintyvää vuorovaikutusta 

voimakkaampaan, soitonopettajan väliseen kahdenkeskeiseen vuorovaikutussuhteeseen. 

Oppilaat (tai heidän vanhempansa) ovat aina myös oikeutettuja vaihtamaan esimerkiksi 

opettajaa jos musiikin opiskelu laitoksessa ei syystä tai toisesta toimikaan. Tällaista 

valinnanvaraa ei kouluissa juuri ole, vaan koulun ainoalla musiikinopettajalla on melko suuri 

vastuu ”kaupata” musiikkia oppiaineena oppilaille eli ”asiakkaille”, jotta nekin oppilaat, jotka 

eivät sitä vapaa-ajallaan harrasta innostuisivat hakeutumaan musiikin pariin esimerkiksi 

valitsemalla koulun valinnaisaineeksi musiikkia. (Kosonen 2009, 167.) 

 

Innostaminenkaan ei aina välttämättä riitä, vaan usein musiikin harrastaminen koulun 

ulkopuolella jää siihen, että oppilailla ja heidän perheillään ei ole varaa ostaa esimerkiksi 

soittimia tai sitten heillä ei ole ollut tapana kuluttaa musiikkia. Tämä ei silti saa tarkoittaa, 

etteikö oppilas itse huonosta taloustilanteesta huolimatta saisi päästä musiikin pariin, ja näin 

ollen musiikinopettajan toiminta esimerkiksi koulun ulkopuolisen bänditoiminnan 

järjestämisen tai välitunneilla soittamisen sallimisen puitteissa edistää myös merkittävästi 

oppilaan välistä vuorovaikutussuhdetta. Luottamuksen osoittaminen ja mahdollisuuksien 

antaminen merkitsee ja opettaa oppilaille todella paljon, ja musiikinopettajasta saattaa tullakin 

todella tärkeä aikuisen malli.     

 

Hyvän ja kauaskantoisen vuorovaikutussuhteen perustana toimivat myös yhteiset pelisäännöt. 

Saloviita (2013) kirjoittaa kirjassaan Luokka haltuun, että levoton ja hälisevä luokka on 

tulosta luokan yhteisten sääntöjen ja normien tuntemisen puutteesta. Taitavat opettajat 

painottavat lukuvuoden alussa opetuksessaan noin parin kolmen viikon ajan sääntöjen 

opettelua, jotta oppilaat oppivat seuraamaan niitä. Sääntöjen rikkomisesta tulee huomauttaa, 

mutta vielä useammin antaa kiitosta niiden noudattamisesta. Tämä auttaa myös opettajaa 

pitämään perinteikkään auktoriteettiasemansa, mutta edellyttää samalla tiukkaa puuttumista 
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sääntöjen rikkomiseen. Oppilaiden varttuessa sääntöjä aletaan kyseenalaistaa, jolloin 

opettajan on oltava entistä valmiimpi perustelemaan säännöt ja ottamaan oppilaat mukaan 

sääntöjen luomiseen ja perustelemiseen. (Saloviita 2013, 159.) 

 

Koska koulun musiikintunnit käsittävät hyvin paljon ääntä, yleisen mukavuuden ja 

työskentelyilmapiirin nojalla musiikkiluokan säännöt ovat ehdottoman hyvä keino säädellä 

melun ja musiikin suhdetta. Musiikkiluokassa on myös ehkä eniten koko koulussa erilaista 

laitteistoa, eli yhteisesti oppilaiden kanssa tehtyjen sääntöjen myötä, oppilaat saavat myös 

vastuuta laitteiden ehjänä pitämisestä (ehkä jopa huoltamisestakin).  

 

Hyvien vuorovaikutussuhteiden, luottamuksen ja sääntöjen lähtökohtainen vaaliminen tuottaa 

myös hyviä tuloksia. Suomalaisen tutkimuksen (Alatupa 2007) mukaan tärkein rakenteellinen 

ominaisuus kouluissa oli pysyvyys. Kun oppilaiden koulun tai luokan vaihtaminen 

minimoitiin ja oppilaat saivat käydä koulua tuttujen luokkatovereiden kanssa, 

oppimistuloksetkin paranivat. (Saloviita 2013, 26.) Opettajan on siis varsin edullista vaalia 

hyvää luokkahenkeä ja hyvää suhdetta oppilaisiin, mikä vaikuttaa myös konkreettisesti 

oppimistuloksiin.  

 

Vuorovaikutussuhteiden rakentaminen ei kuitenkaan ole koskaan yksiselitteistä. Koulutus ja 

kokemus antavat opettajille hyviä työkaluja, mutta toisen läsnäoloon voimme vastata vain 

dialogisesti vastuun, herkkyyden ja tilannetajun varassa. (Huhtinen-Hildén, Björk 2013, 24.) 

Musiikinopettajan rooli voi merkitä oppilaille todella paljon, joten suhteet oppilaisiin 

kannattaa rakentaa huolellisesti ja hyvin.  

3.2  Musiikinopettaja idolina ja aikuisen mallina 

Musiikinopettajalta edellytetään monipuolisia taitoja toimia niin kasvattajana kuin 

muusikkona. Musiikinopettajan arvot ja asenteet välittyvät oppilaisiin hyvin voimakkaasti ja 

monille musiikinopettaja on samalla tärkeä muusikon malli. (Kosonen 2009, 162.)  

Vaikka se ei olekaan itseisarvo, koulussa musiikinopettaja on ikään kuin etulyöntiasemassa. 

Musiikinopettajan musiikillinen kompetenssi on lähtökohtaisesti oppilaita vauraampi, koska 

opettajalla on paljon musiikkiin ja sen opettamiseen liittyvää tietoa, kokemuksia, näiden 

luomaa intuitiota ja toimintamalleja, joita käyttää opetustilanteissa (Kosonen 2009, 165). 
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Musiikinopettajalla on siis yllättävän paljon vaikutusta koulussa. Rooliin kuuluu esimerkiksi 

lähes kaikkien juhlatilaisuuksien järjestäminen tai niihin selvästi vaikuttaminen, minkä vuoksi 

musiikinopettaja on hyvin näkyvä ja kaikkiin vaikuttava henkilö. Myös jokaiseen 

musiikinopettajaan itseensä on vaikutettu. Kuten Huhtinen-Hildén ja Björk (2013) 

artikkelissaan toteavat jokaisella opettajalla on varmasti esimerkkejä omista opettajista, joiden 

pedagogista tyyliä haluaa joko ehdottomasti välttää tai ehdottomasti tavoitella. (Huhtinen-

Hildén & Björk 2013, 20.) Monet tutkimukset osoittavatkin, että ainakin opetustyön 

alkuvaiheessa ja erityisesti silloin, kun on stressaantunut ja kiireinen, moni opettaja turvautuu 

menetelmiin, joilla hänet itse on opetettu. (Mills & Smith 2003; Mills 2009; Zeichner & Gore 

1990; Huhtinen-Hilden & Björk 2013, 21.)  

 

Koulussa pelkän opetustyön ohella erittäin paljon vaikuttavan musiikinopettajan olisikin hyvä 

tiedostaa minkälaisia pedagogisia menetelmiä tietoisesti tai tiedostamattaan käyttää sekä 

huomata erityisesti tiedostamattomat ja omilta opettajiltaan tarttuneet menetelmät, jottei 

käyttäisi niitä rutiininomaisesti, mutta väärin ja hyödyttömästi oppilaisiin.   

 

Vaikka opettajan auktoriteetista puhutaan vieläkin, sen merkitys on laskenut paljon vuosien 

aikana. Samalla kun opettajat yrittävän pitää otteensa oppilaista he pyrkivät myös asettumaan 

mahdollisimman samalle linjalle heidän kanssaan. Musiikinopettajalle musiikki toimii hyvänä 

väylänä tässä. 

 

Kosonen (2009) kirjoittaa, että vaikka opettaja ei enää ole asemansa ja tehtävänsä puolesta 

automaattisesti auktoriteetti opetustilanteissa, musiikki ja opettamisen asiantuntijuus voivat 

suuren vaikutuskykynsä vuoksi luoda opettajalle auktoriteettiaseman. Opettaja voi näin ollen 

toimia ihailtuna ja kunnioitettuna muusikkona, kanssakulkijana oppilaille ja samalla aikuisen 

mallina, minkä kautta opettajalla on oivallinen asema välittää oppilaille tärkeitä 

musiikkikasvatuksen arvoja. (Kosonen 2009, 162.)  

 

Toisaalta, yläkouluoppilaat ovat vielä varsin nuoria, mikä tarkoittaa sitä, että he tarvitsevat 

konkretiaa. Opettajan selkeämpi rooli auktoriteettina voi edistää tätä. Saloviidan (2013) 

mukaan oppilaat kyllä tietävät, että koulussa ollaan oppimista varten, ja että opettaja edustaa 

rationaalista auktoriteettia, joka auttaa oppilaita heidän oppimistavoitteidensa 
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saavuttamisessa. Oppilaat kyllä tietävät, että noudattamalla opettajan ohjeita he edistävät 

omaa koulunkäyntiään. (Saloviita 2013, 160.) 

 

Kaiken kaikkiaan musiikinopettajat ovat yhteiskunnallisia vaikuttajia ja kulttuuripersoonia, 

jotka antavat oman työnsä ja persoonansa kautta oppilaille arvokkaita, mieleenpainuvia ja 

kauaskantoisia muistoja. Toimivien vuorovaikutussuhteiden lomassa opettaja toimii 

samanaikaisesti myös itse oppijana, joka antaa tilaa oppilaan taidoille ja oppii oppilailtaan 

uutta. Musiikinopettajat ovat persoonia, muusikoita, musiikillisesti monipuolisia, 

pedagogisesti taitavia hahmoja koulussa, jotka osaavat intuitiivisesti havainnoida, kuunnella 

ja kuulla yksilöllisesti oppilaita ja oppimistilanteita. (Kosonen 2009, 164.) 

Musiikinopettajat ovat erityisen tärkeitä juuri niille soittajille ja laulajille, jotka eivät saa 

säännöllistä opetusta tai ohjausta musiikkiharrastuksiinsa muilta ammattilaisilta. 

Musiikkiluokkien varustaminen asianmukaisesti ja kattavasti onkin kauaskantoinen 

investointi nuorten kannalta. (Kosonen 2009, 164.) Oppilaat eivät nimittäin välttämä saa 

missään muualla elämässään mahdollisuutta kokeilla esimerkiksi sähkökitaran soittamisen 

riemua!  

 

Erittäin merkityksellistä oppilaiden ja musiikinopettajan väliselle suhteelle ja erityisesti  

vuorovaikutukselle on myös se, että verbaalin viestinnän ohella vuorovaikutus on myös 

musiikillista viestintää, missä kulttuurit kohtaavat tiedostamattomien ja tietoisten elämysten 

tasoilla (Kosonen 2009, 165). 

Musiikintunneilla työskennellään subjektiivisen kokemisen ja musiikkimaun alueilla, mikä on 

hienovaraista sekä oppilaille että opettajalle. Tämä ei aina kaikkia oppilaita kiinnosta, mutta 

oikeanlaisessa ilmapiirissä kaikkien on mahdollista innostua omista subjektiivisista 

lähtökohdistaan käsin. (Kosonen 2009, 165.) 

Niinkin subjektiivisen asian kuin musiikin parissa työskentelyn puitteissa, musiikinopettajien 

olisikin äärimmäisen hyvä painottaa oppilailleen perinteikkään suorittamisen sijasta sitä mitä 

he kokevat (Csikszentmihalyi 2005, 168).  

3.3  Hyvän vuorovaikutussuhteen kestävyys 

Yläkouluikäiset kuluttavat musiikkia kaikista ikäryhmistä eniten, ja myös kokevat musiikin 

itselleen erittäin tärkeäksi. Näin toteaa Saarikallio (2010, 287), joka viittaa artikkelissaan eri 
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tutkijoihin vuosilta 1985–2000. Musiikki vahvistaa nuorten vertaisryhmään identifioitumista 

esimerkiksi yhteisten idolien ja musiikkimaun kautta sekä vahvistaa kuuluvuudentunnetta 

myös laajemmissa määrin esimerkiksi perheen, suvun, kansallisuuden ja kulttuurin suhteen. 

Yhteenkuuluvuuden tunne ja läheisyyden tarve ovat merkittäviä psykologisia tavoitteita 

nuoren elämässä, joita musiikki edistää voimakkaiden myönteisten tunnekokemusten myötä. 

(Saarikallio 2010, 283, 287.) 

 

Musiikki on hyvin monelle nuorelle todella tärkeä asia elämässä, ja sen tähden 

musiikinopettajalla on merkittävä rooli sen avulla oppilaisiin luotujen siteiden vaalimisessa. 

Vaikka musiikki oppiaineena saattaa tuntua joistakin tahoista melko turhanpäiväiseltä, sen 

avulla opetetaan nuorille sellaisia elämän arvoja ja toimintamalleja, mitä ei välttämättä edes 

muiden kouluaineiden kautta voida opettaa.  

 

Ammatillisen koulutuksen ja lukion puolella musiikkia ei taidealoja lukuun ottamatta ole ns. 

kaikille yhteisenä oppiaineena tarjolla lainkaan tai edes kohtuullista määrää. Koulun antamia 

virikkeitä sekä musiikinopettajan palautetta ja tukea ei valitettavasti peruskoulun jälkeen ole 

samalla tavalla tasapuolisesti kaikille tarjolla, kuten esimerkiksi mahdollisuutta 

musiikkikursseihin valinnaisaineena. (Kosonen 2009, 160.) 

 

Koska ammatillisen koulutuksen ja lukion puolella nuorille annetaan enemmän vastuuta 

opinnoistaan, myös vastuu itsenäisestä musiikinopiskelusta kasvaa. Usein tämä tosin 

ymmärretään niin, etteivät esimerkiksi abiturientit enää tarvitse musiikinopetusta juuri 

lainkaan. Tämänkin vuoksi juuri yläkoulun musiikinopettajalla on äärimmäisen tärkeä rooli 

nuorten elämässä. Yläkoulu nimittäin saattaa olla viimeinen paikka, missä nuoret saavat edes 

vähän vielä opiskella musiikkia ja sen kautta tulevia arvoja. Nämä arvot saattavat kulkeutua 

pitkällekin nuorten elämässä, minkä vuoksi musiikin opettaminen on tärkeää työtä, joka 

kannattaa tehdä hyvin luomalla positiivisia kokemuksia ja aktivoimalla nuoria musiikin 

pariin.  
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4  OPETUSMETODIT OPPILASLÄHTÖISESTI 

Pekka Peura on yksi niistä, jotka ovat aistineet muuttuvat opetusrakenteet ja ovat pyrkineet 

kehittämään opetustyötään niiden mukaan. Syksyllä 2016 ilmestyvä uusi opetussuunnitelma 

korostaa oppimissisältöjen sijaan oppimistaitojen kehittämistä sekä pyrkii eroon 

opettajajohtoisuudesta, jolloin opettajan rooli muuttuu enemmän ohjaajamaiseksi ja oppilaista 

tulee aktiivisempia. (Ali-Hokka 2016.) 

 

Kosonenkin mainitsee vuonna 2009 julkaistussa artikkelissaan, kuinka musiikinopetuksessa ja 

–oppimisessa on selkeästi tapahtunut siirtymä opettajajohtoisesta oppilaslähtöiseen 

opiskelukulttuuriin, missä huomioidaan oppilaiden elämismaailma ja perustetaan uuden 

tiedon oppiminen enemmän aiemmin opitulle, tehdylle ja koetulle. Koulujen 

musiikinopetuksen voidaan katsoa muuttuneen paljon nopeammin kuluneiden 40 vuoden 

aikana kuin edeltävien 400 vuoden aikana: esimerkiksi soittimien, äänitteiden ja muun 

musiikkiteknologian kehitys, nykyisin tarjolla olevan musiikin moninaisuus, ihmisten 

lisääntynyt vapaa-aika sekä vapaa-ajanvietossa tapahtuneet muutokset ovat mullistuneet 

huomattavasti. (Kosonen 2009, 163.) Esimerkiksi lisääntyneen vapaa-ajan vuoksi olisi 

äärimmäisen tärkeää aktivoida kouluikäisiä lapsia ja nuoria olemaan uteliaita ja etsimään 

tietoa maailmasta ja kehittymään omista lähtökohdistaan, koska tällöin voidaan ehkäistä 

esimerkiksi myöhempää syrjäytymisriskiä ja muita ”kansantauteja”. 

 

Oppimiskokemus voi olla itseään ruokkiva tapahtuma, missä oppiminen motivoi sekä 

oppilasta että opettajaa onnistumisen kokemuksien ja yhteisen tekemisen, kuten soittamisen ja 

laulamisen kautta. Tällaisessa ”turvallisesti jaetussa tilassa” jokainen voi tuntea kuuluvansa 

ryhmään, mutta kenenkään ei tarvitse olla enempää esillä, kuin mitä itse on valmis. (Kosonen 

2009, 165.)  

 

On sanottu, että ”jos haluat oppia jotain, ryhdy opettamaan sitä”. YLE:n A-studion 

Koulukorjaamo –sarjassa kerrotaan kuinka perinteisen luennointi-mallin sijasta opetus 

tapahtuisi yksilöllisen oppimisen mallin mukaan, missä hitaammin ymmärtävät oppilaat 

saisivat tukea yksilöllisesti opettajalta tai vaihtoehtoisesti nopeammin asian sisäistäviltä 
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opiskelutovereiltaan pienryhmissä. Tällöin myös ”oppilas-opettajat” saavat samalla 

lisäharjoitusta asian ymmärtämiseen. (Koulukorjaamo osa 1: esittely 2016.) 

4.1  Mitä on hyvä opetus? 

Kaikista tärkein oppimiseen vaikuttava tekijä on opettaja (Saloviita 2013, 38). Opettaminen 

on kuitenkin erikoinen ammatti, koska pätevän opettajan sijaan luokassa toimiva 

kouluttamaton sijainen voi myös pärjätä varsin hyvin. Silti, kouluttamaton usein miten joutuu 

luokassa moniin ansoihin, jotka havainnollistavat huonoa opetusta, kuten opettajan liiallista 

turvautumista oppikirjaan itse tehdyn tuntisuunnitelman sijasta ja yksinkertaisten faktojen 

korostamista ymmärtämisen sijaan. Lisäksi oppilaiden taustat ja lähtötaso saattavat olla 

huonosti tiedossa, opettajan toiminta on suoraa reagointia luokan tapahtumiin tilanteen 

hallinnan pitämisen vuoksi eikä opettaja juuri ehdi miettimään mitä tekee ja mitä luokassa 

tapahtuu. (Saloviita 2013, 44.) Kuten Peura-metodissa, oppilaille annettavan ajan lisäksi olisi 

opettajan myös hyvä antaa aikaa itselleen, mikä edistää tilanteiden havaitsemista ja niihin 

oikean reagointitavan löytämistä.  

 

Ajanhallinta tuntuukin olevan suuressa keskiössä opettamisessa. Saloviidan (2013) mukaan 

yleisimmin käytetyn ja niin kutsutun suoran opettamisen mallin ydin koostuu opettajan 

luentomaisesta ja yhtäaikaisesta selostuksesta koko luokalle, mikä on samalla kellotettua 

toimintaa. Uuden asian selostuksen jälkeen tapahtuu harjoittelu esimerkkien avulla, opettajan 

antaessa palautetta ja korjatessa virheitä ja lopulta kokonaisuus päätetään itsenäiseen 

työskentelyyn. Kokeet mittaavat oppimistuloksia ja niiden arvioita verrataan 

opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Vaikka suora opettaminen ja siihen liittyvä 

arviointi on saanut osakseen myös paljon arvostelua, se on säilyttänyt asemansa 

kouluopetuksen perusmallina. Tämä ei välttämättä ole myöskään tietoista vaan mallin 

toimintaperiaate on jopa luonnollinen tapa kaikille joutuessaan luokan eteen.  Koska metodi 

korostaa opettajan asemaa luokan johtajana, opettajan tuntiessa olonsa epävarmaksi, suoran 

opetuksen ja selkäytimestä tulevan reagoinnin avulla langat saadaan pysymään omissa käsissä 

ja luokassa uhkaava kaaos hallussa. Suora opetus on myös yksinkertaisesti tehokasta opettajan 

antaessa selkeät tavoitteet ja ohjatessa oppilaita niitä kohti. (Saloviita 2013, 44–46.) 
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Toisaalta, vaikka suora opettaminen voi olla tehokasta, monien mielestä se on silti liian 

mekanistinen malli, jossa oppiminen ei ole tulosta omasta toiminnasta ja merkityksien 

rakentamisesta, vaan ulkoa annettujen tietojen vastaanottamisesta (Heshusius 1991). Tällöin 

oppilaista tulee passiivisia kuuntelijoita, joiden päähän kaadetaan tietoa, heidän oma ajattelu 

jää vähiin eivätkä he välttämättä edes jaksa seurata opetusta (Saloviita 2013, 45). Musiikin 

osalta asian voi nähdä kuitenkin hieman eri tavalla, koska opettajan asema ”musiikillisena 

johtajana” ajaa myös muita yhteisiä etuja kuin järjestyksen ylläpitämistä, kuten esimerkiksi 

äänentasojen balanssin pitämistä.  

 

Oppiminen ja opettaminen on myös hyvä erottaa toisistaan, sillä opettaminen on tiettyjen 

pedagogisten mallien mukaisesti rakennettua toimintaa, mutta oppiminen puolestaan on 

ihmisen kehittymisen osa, mikä tapahtuu sekä opetustilanteissa että niiden ulkopuolella 

Vaikka koulussa harjoitellaan termien määrittelyä, loogista päättelyä ja abstraktia ajattelua 

ihmiset kokevat kuitenkin käyttävänsä elämän tositilanteissa toisenlaisia, ei-formaaleja 

toiminnan malleja (Kauppinen 2013, 12–13.) Musiikin opettamisessa olisikin hyvä korostaa 

musiikin taitojen merkitystä käytännön elämässä esimerkiksi itsensä terapoinnin, ympärillä 

olevien musiikillisten ilmiöiden ymmärtämisen, kulttuurista nauttimisen ynnä muiden 

muodossa. Tällöin oppilaat löytävät konkreettisia kiinnekohtia siihen, mitä varten koulussa 

musiikkia opiskelevat.  

 

Vaikka opettamisen ja oppimisen onnistuminen edellyttää luokassa olevien 

häiriökäyttäytymisten kitkemistä, oppilaiden motivoituneeseen opiskeluun ja ”aitoon 

oppimiseen” tähtääminen ei välttämättä edellytä suoran mallin mukaista opetustyyliä. Peuran 

(2016) suosiman yksilöllisen oppimisen opetustyylin yhtenä perusteena ovatkin 

tutkimustulokset, joiden mukaan perinteinen opettamisen malli sopii noin 20 prosentille 

oppilaista, mutta jossa 80 prosenttia puolestaan alisuoriutuu. Opettajan tavoite opettaa kaikki 

kaikille edellyttää opetustyyliä, jossa edetään keskimääräisen oppilaan mukaan. Tämä 

jarruttaa lahjakkaiden oppilaiden oppimista sekä pudottaa samalla hitaimmat pois kyydistä, 

mikä on suurempi inhimillinen vääryys. (Ali-Hokka 2016.) 

 

Myös Saloviidan (2013) mukaan se, että opettaja kiertelee luokassa, antaen tarvittaessa 

yksilöllistä ohjausta, parantaa oppilaiden keskittymistä. Opettajan ei kuitenkaan tulisi käyttää 

yhden oppilaan ohjeistamiseen puolta minuuttia enempää, jotta kontakti koko luokkaan 

säilyy. Myös pienten ryhmien ohjeistaminen on mahdollista samalla, kun muut tekevät 
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itsenäisesti tehtäviä. Tällainen toimii hyvin suuria tasoeroja omaavien oppilaiden kanssa. 

(Saloviita 2013, 59.) Musiikkia opiskelevat oppilaat voivat olla todella erilaisista lähtötasoista 

ponnistavia, minkä vuoksi tämän tyylinen opetusmalli voisi toimia varsin hyvin. Itsenäinen 

työskentely antaa tilaa kaikelle muullekin kuin vain tehtävien tekemiselle (Saloviita 2013, 

59). Toisaalta tulee pohtia kykeneekö oppilas missä määrin itsenäiseen musiikin opiskeluun 

yläkoulussa, onko se edes kovin relevanttia ja kuinka itsenäisen opiskelun ohella voi korostaa 

musiikin kollektiivisuutta myös muuten kuin pienryhmien kautta.  

 

Jotkut opettajat käyttävät myös ennakoivaa opetusta. Erityisesti oppimisvaikeuksia omaavien 

oppilaiden suhteen on järkevää antaa ennakoivaa opetusta, jolloin tällainen tukiopetus voi 

puutteiden korjaamisen sijaan olla myös ennalta ehkäisevää. Ennakoivalla opettamisella on 

paljon hyviä puolia, kuten se, että aina varttuneemmat opiskelijat voivat tutustua ennakkoon 

opiskelun kohteena oleviin asioihin, jolloin vältetään samalla työmuistin ylikuormittumista ja 

helpotetaan oppimista. (Saloviita 2013, 50.) Musiikintunneilla tehdään paljon asioita, joita 

opiskeltaviin asioihin ennakkoon tutustuminen edistää. Tähänkin toki täytyy löytää omat 

hyvät keinonsa motivoida oppilaita ”ylimääräiseen työhön”, mutta esimerkiksi kannustaminen 

ja kehittymisen kirittäminen haasteiden kautta ovat hyviä keinoja.  

 

Kyseleminen on myös yksi opettajien suosima menetelmä. Kyselevää opetusta on arvosteltu 

sen liiallisesta opettajajohtoisuuden painottamisesta, missä toisiaan nopeasti seuraavat 

kysymykset koskevat usein vain pintatietoa ja muutenkin opetustapa ikävystyttää nuoria. 

Kysymykset saattavat olla niinkin yksinkertaisia, että oppilaita hävettää edes viitata. 

(Saloviita 2013, 51.)  

 

Kysymysten laatua ja merkitystä on myös hyvä miettiä. Asian ymmärtämisen varmistamiseksi 

ei riitä, että opettaja kysyy koko luokalta ”onko kysyttävää?” tai että opettaja antaa 

vapaaehtoisten viittaajien vastata muutamaan kysymykseen. Kysymyksiä on hyvä olla paljon, 

ja myös niiden, jotka eivät viittaa, vastaamaan aktivoiminen on tärkeää. (Saloviita 2013, 54.) 

Kyselevä opetus on kuitenkin eri asia kuin keskusteleva opetus, missä opettaja toimii 

enemmän ohjaavassa kuin hallitsevassa roolissa. Opetuskeskustelu sallii avoimien 

kysymysten esittämisen ja ajatusten vaihtamisen, eikä siinä ole välttämättä tarkoitus saavuttaa 

opettajan suunnittelema päämäärä. (Salovaara 2013, 54.) 
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Yksilöllisen oppimisen mallia noudattaen, Pekka Peura ei anna läksyä oppilailleen, mutta 

toimiiko tällainen malli kuinka hyvin musiikin oppiaineessa? Tutkimusten mukaan läksyjen 

tekeminen parantaa oppimista enemmän parhailla oppilailla ja vanhemmilla oppilailla, toisin 

kuin heikommat oppilaat ja nuoremmat. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että vanhemmat 

oppilaat saavat läksyjen tekemisestä enemmän irti valmiuksiensa ja kehittyneempien 

opiskelutapojensa johdosta. Myös läksyjen sisältö ja niiden tarkastamista koskevat seikat, 

jotka nojaavat paljon opettajan panokseen, vaikuttavat oppimisen tehokkuuteen. (Saloviita 

2013, 60.) Myös musiikissa tarvitaan todella paljon harjoittelua ja toistoja, mutta 

musiikintunneilla käsiteltyjen asioiden kotona harjoituttaminen voi olla hankalaa jo 

oppilaiden omien resurssiensa vuoksi. Musiikin läksyjen ”kotikutoistaminen” vaatiikin paljon 

panostusta opettajalta. Toisaalta, Peuran tyylin mukaisesti meneteltynä, voisiko musiikki olla 

jopa innostavampaa ilman läksyjä?   

 

Haasteet, kuten esimerkiksi toisen opettaminen vaikka itse olisit oppilaana, kuuluvat tärkeänä 

elementtinä yleisesti opiskeluun, mutta myös musiikkiin. Kosonen (2009) kirjoittaa, että 

soittaminen ja laulaminen musiikintunnilla voivat itsessään tuottaa paljon mielihyvää, mutta 

ilman erityistä ponnistelua toistuvasta musisoinnin ilosta on kyse vasta kun siihen 

keskittymisen seurauksena on kykenevä omien taitojen puitteissa saavuttamaan haasteita. 

Haasteellisuus ja haasteiden saavuttaminen merkitsee samalla tärkeitä hallintakokemuksia ja 

oppimisen iloa, vaikka haasteet itsessään olisivatkin oppilaskohtaisesti hyvinkin erilaisia. 

Yksi osoitus opettajan ammattitaidosta on se, että jokaisella oppilaalla on ryhmässä oma 

tehtävänsä ja samalla vastuunsa omasta tehtävästään. (Kosonen 2009, 167.) 

 

Yleisesti ottaen, opetuksessa pitää olla jotain järkeä. Jos tunti on huonosti suunniteltu, eli se 

on esimerkiksi liian helppo, liian vaikea tai liian hyppelevä, seurauksena luokka on levoton. 

Hyvän työrauhan perusta on eräänlainen sanaton sopimus, jonka mukaan oppilaat sitoutuvat 

opettajan johdettavaksi jos toiminnassa on järkeä myös heidän kannaltaan. (Saloviita 2013, 

160.) 

Koulussa istumisen järkevyyttä oppilaat mittaavat varmasti myös sillä, oppivatko he oikeasti 

jotain. Peurakin (2015) puhuu haastattelussaan, kuinka hän ”riisuu” oman opetuksensa 

sellaisesta turhasta, jolla oppilaat voisivat hankkia itselleen vain paremman arvosanan, kuten 

esimerkiksi pänttäämällä lyhytkestoiseen muistiin paljon asiaa juuri ennen koetilannetta. 

Tämä ei kuitenkaan onnistuisi enää toistettaessa sama koe esimerkiksi viikon päästä, ja näin 

ollen asian oppiminen jää lyhytikäiseksi. (Peura 2015.)  



 22 

4.2  Oppilaslähtöiset metodit musiikintunneilla 

Informaalin oppimiseen perustuva opetus ei tarkoita sitä, että oppilas jätettäisiin opiskelemaan 

yksin, vaan se tarkoittaa nimenomaan opettajan suomaa pedagogista asennetta, jossa oppilaan 

kokemusmaailmasta tulee opetuksen kiintopiste (Väkevä 2013, 93). Oppilaan 

kokemusmaailma musiikintuntien suhteen alkaa muokkautua jo siinä vaiheessa, kun oppilas 

astuu ensimmäistä kertaa yläkoulun musiikkiluokkaan. Yksi haastavimpia asioita yksilöllisen 

oppimisen mallissa lienee juuri sen kokonaisvaltainen toetuttaminen oppiaineessa ja entiseen 

malliin lipsumisen välttäminen. Tämän vuoksi opettajan tulisi lähteä rakentamaan yksilöllisen 

oppimisen mallia jo heti ensi hetkistä lähtien.  

 

Musiikintunnit voisivat alkaa ”hämmentävällä” kyselyllä siitä, missä olemme? mitä teemme 

täällä? mikä kurssi tämä on? mitkä ovat kurssin tavoitteet jne. Toisinaan oppilaat saattavat 

olla melko pihalla siitä, mistä kurssissa oikeastaan on edes kyse, mutta koska kurssi on 

kuulunut ”pakollisiin opintoihin” on siellä jostain syystä täytynyt olla paikalla. Toivottavasti 

syy on ollut hyvä.  

 

Tällaisessa menetelmässä on kuitenkin oltava myös varovainen. Kuten Peurakin (2015) 

haastattelussa toteaa, oppilaille on annettava aikaa (Peura 2015). Jos vastaavassa tilanteessa ei 

anna tarpeeksi aikaa oppilaille vastaamiseen, tunnelma ja ympäristö muuttuvat ahdistavaksi ja 

uhkaavaksi, eikä se ole hedelmällistä jatkon kannalta. Jos oppilaille annetaan tarpeeksi aikaa 

vastata ja etsiä tietoa esimerkiksi kurssin tavoitteista, heille jää oma-aloitteisen tiedonjanon 

sammuttamisen myötä verraten enemmän (opittuja) asioita mieleen.  

 

Peuran huomioiden mukaan kurssin (tai jakson) yksilöllisen oppimisen toteuttamisen 

suunnitelmaa tehdessä olisi hyvä tarjota oppilaille valinnanvapauden lisäksi kuitenkin alkuun 

helpompia tehtäviä. Tämän kautta oppilaille tulee heti ensimmäisenä tunne siitä, että osaa 

tehdä, mikä itsessään on todella motivoivaa jatkoa varten. (Koulukorjaamo osa 2: Suunnittelu 

2016.) Musiikkiluokan ja sen sääntöjen ensiesittely voisikin toimia sekä herättelevänä että 

osaamista aktivoivana kokemuksena oppilaille: esimerkiksi piuhojen oikeaoppisen käärimisen 

opettamisella jo heti ensimmäisestä tunnista lähtien edistetään oppilaiden aktiivista otetta, 

annetaan heille vastuuta ja samalla pidetään luokka siistissä kunnossa ja laitteet ehjänä. Ajan 

myötä vastuualuetta voi lisätä esimerkiksi luokan soitinten huoltamiseen, jolloin oppilaille 

annetaan samalla mahdollisuus tehdä sellaista työskentelyä, mitä kotona, eikä useimmissa 
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kouluissakaan välttämättä pääsisi koskaan tekemään. Saloviidankin mukaan opettajan 

saadessa itsevarmuutta, hänen tulisi uskaltaa siirtää enemmän vastuuta oppilaille. Oppilaiden 

aktiivisempi rooli edellyttää, että nuoret oppivat myös omatoimisuutta ja vastuun kantamista. 

Tällöin kaikkien ei tarvitse edetä samassa, opettajan määrittelemässä tahdissa. (Saloviita 

2013, 46.) 

 

Musiikin täydellinen oppilaslähtöinen opiskeleminen yläkoulussa ei välttämättä sellaisenaan 

ole edes kannattavaa. Yksilöllisen oppimisen malli ei tarkoitakaan, etteikö yhteisiä 

opetustuokioita silti käytettäisi. Esimerkiksi Veromäen koulussa käytännössä opetetaan 

kaikkia nelosluokkia yhtä aikaa uuden projektin pariin, ja ohjeistuksen jälkeen oppilaat 

pääsevät toteuttamaan projektit pienryhmissä tai itse (Koulukorjaamo osa 2: Suunnittelu 

2016). Musiikin oppiaineessa on paljon kollektiivista tekemistä, minkä vuoksi työskentely 

pienryhmissä on varmasti hyvä menetelmä. Joskus kuitenkin on hyvä myös koota koko 

luokka tekemään yhteisesti jotain, kuten esimerkiksi kuorolaulamista, mikä pienryhmien 

sijasta toimii usein paremmin suuremmalla porukalla. 

 

Oppilaslähtöisen opiskelun ei tulisi myöskään olla monimutkaista. Martinlaakson lukion 

matematiikan tunnilla oppilailla on käytössään viisi tapaa opiskeluun: tutki oppikirjasta, hae 

internetistä, kysy ryhmäläisiltä, kysy opettajalta tai katso opetusvideo (Koulukorjaamo osa 3: 

Oppimateriaalit). Näitä tismalleen samoja tapoja on mahdollista hyödyntää musiikintunneilla. 

Musiikin harrastelijoista ammattilaisiin suuri osa käyttää esimerkiksi Youtube-videopalvelua, 

jonne ihmiset ympäri maailmaa ovat ladanneet opetusvideoita esimerkiksi jostakin teorian 

osa-alueesta tai live-taltiointeja, joiden kautta on mahdollista havainnoida alkuperäisen 

artistin kappaleen soittoteknillisiä seikkoja.   

 

Videoanalyysi reflektoivana työkaluna voi tarjota yllätyksiä ja oivalluksia opetuksessa 

(Huhtinen-Hilden, Björk 2013, 30). Musiikintuntien tallentamisesta tai musiikintunneilla 

kuvaamisesta voi olla hyötyä sekä oppilaiden tekemisen että opettajan palautteen saamisen 

suhteen. Samalla kun oppilaiden kuvaamia musiikkivideoita, esiintymistaltiointeja tai itse 

tehtyjä opetusvideoita voidaan tarkastella palautteena oppilaiden suorituksista, se voi antaa 

myös todella merkittävää palautetta opettajalle omasta opetustyylistään, olemuksestaan ja 

asioista, joita oppitunneilla opettaessa ei välttämättä edes huomaa tekevänsä. Lisäksi 

”elokuvien” tekeminen saattaa olla nuorille todella hyvä motivaation lähde. 
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Kuten taideaineissa yleensäkin, luominen on musiikissa olennainen osa oppimisprosessissa: 

nuori kertoo itsensä kykeneväksi taiteen keinoin. Luovuus voi liittyä lukuisiin toimintoihin, 

sillä se mahdollistuu kaikenlaisissa musiikillisissa yhteyksissä (Burnard 2006, 361). Musiikin 

luominen liittyy erityisesti tulkintaan, improvisointiin ja säveltämiseen. (Ervasti, Muhonen & 

Tikkanen 2013, 246.) 

 

Vaikka perusopetuksen opetussuunnitelmassakin (2004) mainitaan musiikillisen keksimisen 

kuuluvan osaksi opetusta, sen toteutuminen käytännössä vaihtelee. Juntusen tutkimuksessa 

vuodelta 2011 47 prosenttia 9. luokkalaisista ja 83 prosenttia opettajista oli sitä mieltä, että 

oppilaat eivät olleet osallistuneet lainkaan, tai vain satunnaisesti musiikilliseen keksintään. 

(Ervasti, Muhonen & Tikkanen 2013, 246–247.) 

 

Musiikillisen luovan toiminnan toteuttaminen on musiikinopetuksessa haasteellista. 

Formaalin musiikinopetuksen myötä valtaosalle ihmisistä on juurtunut malli valmiiden 

musiikkiteosten toteuttamiseen, arvostamiseen ja kuluttamiseen, mutta myös 

musiikinopetuksen materiaalit ohjaavat useimmiten valmiiden kappaleiden ja teosten 

uudelleentuottamiseen. (Ervasti, Muhonen & Tikkanen 2013, 247.) 

 

Kuinka musiikinopettaja sitten voisi lisätä luokan luovuutta? Nopeimmillaan sävellyksen voi 

luoda esimerkiksi käyttämällä olemassa olevaa tilannetta, paikkaa ja niiden merkitystä 

inspiraation lähteenä. Tällaiseen sävellysprosessiin ei välttämättä tarvitse kuluttaa 15 

minuuttia enempää. Oppilaat voivat työstää sävellyksiään esimerkiksi pienryhmissä, minkä 

jälkeen he myös esittävät tuotoksensa toisille ryhmille, jonka jälkeen luokka voi yhdessä 

arvioida ja keskustella kappaleista. (Ervasti, Muhonen & Tikkanen 2013, 248.) 

 

Luovan musiikin tekemisessä lukuisia mahdollisuuksia tarjoaa myös oppilaiden säveltämisen 

integroiminen osaksi opetusta ja arkea. Oppilaat esimerkiksi säveltävät uuden 

välituntisignaalin, tekevät kappaleen historian tunnilla käsiteltävästä aiheesta tai säveltävät 

äitienpäivä lahjaksi kappaleen, joka myös taltioidaan. (Ervasti, Muhonen & Tikkanen 2013, 

248). Sävellyksien liittäminen oppilaiden muuhun koulutyöskentelyyn voi olla kehittävää 

heidän oppimisen ja opeteltavien asioiden muistamisen kannalta, sekä samalla varsin hauskaa 

ja innostavaa. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan oikeasti käytännön elämän asioihin 

musiikillisesti, jolloin musiikin tekeminenkin itsessään saa suurempia merkityksiä. 
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Toinen luovan musiikinopettamisen aihealue on improvisaatio. Musiikkipsykologi John 

Sloboda (1985) käsittää improvisoinnin musiikillisena keksimisenä, jossa tartutaan ensiksi 

mieleen tulleeseen ideaan, toisin kuin säveltäjä, joka valitsee mahdollisuuksista omiin 

tarkoituksiinsa parhaiten sopivan (Ervasti, Muhonen & Tikkanen 2013, 252). Improvisoinnin 

kautta oppilaat voivat oppia myös toisten ja erilaisten asioiden hyväksymisestä. Opettajan on 

kuitenkin hyvä asettaa jonkinlaiset rajat improvisaatioharjoituksia tehtäessä, koska oppilaat 

saattavat hämmentyä käytettävissä olevasta ”tilasta”, mikä puolestaan saattaa haitata valmiiksi 

rakennettua turvallisuuden tunnetta.  

 

Säveltäminen ja improvisaatio käyvät opetus- ja oppimismenetelmiksi, joiden kautta 

edistetään musiikillista ajattelua ja ymmärtämistä. Säveltäminen ja improvisointi taitona 

itsessään voivat olla myös todella tärkeitä kehittämisen ja motivaation löytämisen kohteita 

oppilaille. Äänten etsintään inspiroiva ympäristö houkuttelee löytämään musiikin elementtejä 

ja kokeilemaan niitä leikinomaisesti. (Ervasti, Muhonen & Tikkanen 2013, 252.) Kuten 

musiikin opettamisessa ylipäänsä oppilaita tulisi kannustaa tutkimaan musiikkia itse ja 

löytämään tätä kautta oma musiikillinen identiteettinsä. 

 

Musisoinnissa myös kehollisuus vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi sointiin, koska se on 

riippuvainen luonnollisista liikemalleista ja kehon jaksamisesta. Hallittujen soitto- ja 

laulutekniikoiden pohjalla on tasapainoinen keho, jossa kädet ja hengitys ovat vapaat. 

Musiikin tekeminen on kokonaisvaltaista kehon ja mielen yhteistoimintaa, minkä vuoksi 

onnistuneeseen soiton- ja laulunopetukseen tarvitaan motoriikan ja kehollisen toiminnan 

lisäksi myös musiikin kuulemisen taitoa, motivaatiota, keskittymistä, ympäristö ja opettaja. 

(Porander 2013, 138.) 

 

Luonnollista soittoasentoa ja soittoliikkeiden hallitsemista varten tarvitaan hyvää ryhtiä ja 

lihastasapainoa. Kehon hallinta huononee, kun keho altistetaan virhetoiminnoille, kuten 

ryhtivirheille ja lihasepätasapainoille. Hyvän soitto- ja laulutekniikan taustalla on aina hallittu 

keho. Soiton ja laulun sujuessa asento on tasapainoinen, tukeva ja rento samalla kun hengitys 

on vapaa. (Porander 2013, 140.) Koska istuminen on yksi tämän päivän kiroja ja musiikki on 

varsin kehollista toimintaa, olisi Peuran tyylisesti varsin radikaalia, mutta mahdollisesti myös 

todella toimivaa, jos yläkoulun musiikkiluokassa ei olisi lainkaan pulpetteja eikä penkkejä. 
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Tällöin oppilaat ja opettajat olisivat alttiimpia hyödyntämään kehon luonnollisuutta tunnilla 

työstettävässä musiikissa.  
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5  RESURSSIT JA PUITTEET MUSIIKINTUNTIEN 

JÄRJESTÄMISEEN 

5.1  Yleisesti – luokkahuoneesta juhlasaliin 

Säästöratkaisujen johdosta kasvavat luokkakoot ovat paljon keskusteltu aihe, sillä niiden 

uskotaan vaikuttavan erittäin suuresti oppilaiden oppimiseen negatiivisella tavalla. Alatuvan 

(2007) tutkimuksien mukaan suomalaisten koulujen ryhmäkokojen vaikutukset 

oppimistuloksiin kertovat kuitenkin jotain muuta: Kahdesta tehdystä suomalaistutkimuksesta 

ensimmäinen perustui pitkälti opettajien mielipiteisiin, eli käytännössä raportista ilmeni ettei 

asiaa oltu varsinaisesti tutkittu. Toisen tutkimuksen mukaan luokkakoon kasvaminen aina 28 

oppilaaseen saakka korreloi positiivisesti oppimismenestyksen kanssa. Paras 

koulumenestyminen oli 24–30 oppilaan luokissa, eikä pienissä luokissa. (Saloviita 2013, 23.) 

Laajempien ja kansainvälisten tutkimusten mukaan, joihin Hattie (2009) viittaa,  

luokkakokojen pienentäminen parantaa kyllä oppimista, mutta vain vähän. Näin ollen 

kustannuksia minimoitaessa voidaan kasvattaa luokkakokoja, koska perustellusti niiden 

pienentäminen ei edes kohenna oppimista. (Hattie 2009; Saloviita 2013, 25.) 

 

Tällaiset tutkimustulokset saattavat kuitenkin johtua enemmän itse opettajasta kuin oppilaiden 

lukumäärästä. Hargreaves, Galton ja Pell (1998) havaitsivat, että riippumatta luokan koosta, 

opettajat puhuivat ja opettivat luokkaa samalla tavalla. Pienissä luokissa oppilaat eivät saaneet 

sen enempää opettajan huomiota kuin suurissa. Näin ollen yksi selitys sille, minkä vuoksi 

luokkakokojen pienentämisellä ei ole vaikutusta, saattaa olla se, että opettajat opettavat kerran 

oppimallaan tavalla tai mallilla piittaamatta luokan koon vaihtumisesta, minkä vuoksi oppilas 

ei saa enempää huomiota, vaikka opiskelisi pienemmässä luokassa. (Hagreaves 1997; 1998; 

Saloviita 2013, 25.) 

 

Wössmanin ja Westin (2002) mielestä opettajien välillä on kuitenkin eroja. Taitavat opettajat 

selviytyvät hyvin sekä suurissa että pienissä luokissa, kun taas vähemmän taitavat opettajat 

eivät tule toimeen isojen luokkien kanssa. Näin ollen toinen selitys tutkimustuloksille 
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luokkakokojen suuruudesta on se, että taitavat opettajat kykenevät opettamaan hyvin sekä 

isoissa että pienissä luokissa. (Wössman & West 2002; Saloviita 2013, 25.)  

 

Suuren luokan opettaminen ei välttämättä korreloi oppilaiden huonon koulumenestyksen 

kanssa, vaan hyvin paljon on kiinni myös opettajasta ja hänen pedagogiikastaan. Tutkimusten 

mukaan on kuitenkin olemassa myös rajat oppilasmäärille, jolloin taitavinkaan opettaja ei 

välttämättä kykene ohjaamaan oppilaita tarpeeksi. Toisaalta myös pienten ryhmien 

opettamisessa ei saisi turtua ajatukseen työn helppoudesta vähäisen oppilasmäärän vuoksi, 

vaan pienempien ryhmien oppilaita tulisi jatkuvasti aktivoida ja pitää työskentelyä vireillä. 

Opettajan huolellinen kouluttautuminen sekä oman työn jatkuva arviointi edistävät opettajan 

taitoja toimia myös suurempien luokkien kanssa.  

 

Varsinaisen opetustyön ohella musiikinopettaja toimii koulun ”kulttuurilähettiläänä, jonka 

vastuulla ovat koulun juhlat, projektit ja erilaiset kulttuuritilaisuudet, jotka ovat näkyvä ja 

kuuluva osa hänen sekä oppilaidensa työtä (Kosonen 2009, 162). Usein saatetaan ajatella, että 

musiikin tekeminen ei ole kummoisempaa, mutta lopulta kyllä huomataan, jos esimerkiksi 

juhlatilaisuuksista se puuttuu. Koulun musiikinopettajan ei kuitenkaan pidä olla ainut henkilö, 

joka loihtii erilaisiin tilaisuuksiin ”viihdykettä”, vaan oppilaiden hyödyntäminen juhlien 

musiikkinumeroissa tarjoaa samalla heillä mahdollisuuksia mm. esiintymiseen, mitä melko 

harvoin luokkahuoneessa saa harrastaa.    

5.2  Teknologiaresurssit / Digitaalisuus? 

Musiikissa ja musiikin opettamisessa teknologialla on ehdottoman tärkeä osa, vaikka siitä 

aika ajoin kiistelläänkin. Yksi syy tähän voi olla se, että jatkuvasti kehittyvän teknologian 

vuoksi musiikkiluokkien tarvittava varustaminen on muuttunut haastavammaksi, mikä näkyy 

myös opettajien täydennyskoulutustarpeina (Kosonen 2009, 164). On totta, että 

musiikkiteknologian saralla tarjontaa on valtavasti ja jo vain sen suurpiirteinen tunteminen 

vaatii paljon aikaa ja panostusta. Kuitenkin, paljon riippuu myös opettajan omasta 

motivaatiosta perehtyä teknologian pariin. Jos oppilas varta vasten pyytää opettajalta ohjausta 

johonkin tiettyyn asiaan, niin voisi kuvitella, että usein miten opettaja on sen vuoksi valmis 

etsimään itselleen tarvittavat tiedot opettamista varten.  
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Teknologian ei myöskään aina tarvitse olla sähköllä toimivaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on 

sävelkellon hyödyntäminen musiikinteorian opetuksessa (Sävelkello 2016).  Fakta on myös 

se, että elämme vahvasti ja alati kehittyvässä teknologiaorientoituneessa maailmassa, minkä 

osittainen hyväksyminen ja juurikin mahdollisuuksien näkeminen voivat tulla hyötykäyttöön 

myös tunneilla. Tietoyhteiskunnan tietotuotannon ja osaamisen tarpeet ovat johtaneet 

oppimiseen, jossa oppimistilanteet jatkuvasti paikasta ja ajasta riippumatta ovat 

tavoitettavissa. Oppiminen voi tapahtua opettajan johdolla, itseohjautuvasti tai 

yhteisoppimisella sosiaalisen verkoston parissa. (Ojala 2006, 75.) 

 

Yksilöllisen oppimisen mallia silmällä pitäen, musiikintuntien opetuksessa voisi hyödyntää 

myös oppilaiden omia resursseja. Lähes jokaisella yläkoulun oppilaalla on oma älypuhelin tai 

tabletti, mikä mahdollistaa sen, että jokainen voi etsiä tietoa ja opetusvideoita entistä 

nopeammin. Oman teknologian käytön salliminen oppitunneilla voi tarjota oppilaille 

mahdollisuuden yksilöllisen oppimisen mallin mukaiseen aktiiviseen tiedon etsimiseen sekä 

luovaan työskentelyyn musiikin parissa. Tämä saattaisi jopa ehkäistä oppilaiden kännyköiden 

häiriö-/väärinkäyttöä oppitunneilla. 

 

Musiikkiteknologian nopea kehitys on aktivoinut nuorempia sukupolvia harrastamaan 

musiikkia omatoimisesti jopa täysin virallisten instituutioiden ulkopuolella. Välttämättä ei siis 

voida puhua nuorten musiikin harrastamisen vähentyneen, vaan pikemminkin 

harrastusmuotojen muuttuneen. (Kosonen 2009, 158.) 

 

Nuorten omaksuessa ja kasvaessa yhä enenevissä määrin teknologian pariin, olisi erityisesti 

musiikintunneilla, missä teknologiaa käytetään paljon, tärkeää käsitellä aihetta ja opastaa 

nuoria laitekulttuurin parissa. Ihmiset käyttävät, kehittävät sekä tekevät teknologiaa koskevia 

päätöksiä arvojensa pohjalta. Heillä on vastuu sen oikeaan suuntaan ohjaamisesta, mikä 

varmistaa ihmisten ja luonnon tulevaisuuden. Opetuksessa tuleekin pohtia 

kulutusyhteiskuntamme ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsiä ja toteuttaa 

elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Oppilaita tulee ohjata tuntemaan myös kehitykseen 

vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita sekä kuinka niihin voi vaikuttaa. (POPS 2014, 16.) 

 

Teknologiahankinnoista puhuttaessa käsitellään aina myös koulujen budjettien riittävyyttä. 

Laitteet ovat verraten kalliita, mutta esimerkiksi YLE:n Koulukorjaamossa (2016) esiintyvän 

Veromäen koulun neljäsluokkalaisille on kaikille hankittu henkilökohtaiset tietokoneet 
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koulutyöskentelyä varten. Luokan opettajan Markus Humalojan mukaan edu-käyttöön 

suunniteltujen koneiden hankkimiseen ei ole saatu erillistä rahoitusta, vaan tarvittavat varat on 

otettu painettavaan materiaaliin menevistä kuluista. (Koulukorjaamo osa 4: Digiloikka 2016.)  

Nuorten ”ruutuajan” määrää on syytä tarkastella ja pohtia sen mahdollisia terveydellisiä 

haittavaikutuksia, mutta ajatuksen tasolla laitteiden hankkimiseen ei välttämättä tarvita muuta, 

kuin musiikkiluokan uudelleenjärjestämistä ja laitehankintojen minimoimista monipuoliseen, 

mutta välttämättömään kuosiin. 

5.3  Musiikkioppilaitokset ja harrastuneisuuden hyödyntäminen 

Peruskoulun ohella erilaista kouluttautumista musiikin saralla on tarjolla runsaasti. Erilaiset 

musiikkiopistot ja konservatoriot antavat mahdollisuuden tavoitteelliselle musiikin opiskelulle 

lähes nuoren asuinpaikasta riippumatta. Kuitenkin, ilman koulun tarjoamaa yhteistä 

musiikinopetusta suuri osa nuorista jäisi lähes kokonaan musiikkiharrastusten tarjoamien 

monipuolisten vaihtoehtojen ulkopuolelle. (Kosonen 2009, 158.) Kuten johtamistehtävissä 

yleensäkin, opettajan kannattaa hyödyntää ”alaistensa” eli oppilaiden yksilöllisiä taitoja. Jos 

luokassa on musiikkia toisia enemmän ja tavoitteellisemmin harrastavia oppilaita, heidän 

ensiin tuominen ja rohkaiseminen esimerkiksi omalla soittimella luokan musisointia säestäen 

tukee sekä luokkaa että edistää harrastajan tavoitteita. 

 

Musiikkiluokat ovatkin yksi esimerkki tällaisesta toimintatavasta, missä perusajatuksena on 

yhdistää oppilaiden oma harrastuneisuus sekä oppivelvollisuuskoulun opiskelu. 

Musiikkiluokat ovat tosin saaneet osakseen perusteettoman elitistisen leiman, vaikka 

todellisuudessa juuri musiikkiluokkatoiminta on mahdollistanut musiikinopiskelun monille 

oppilaille, joilla ei muuten olisi ollut mahdollisuutta osallistua esimerkiksi kuoroihin 

konserttimatkoineen tai käydä soittotunneilla. Elitistisyyden leima on ilmeisesti peräisin 

musiikinharrastajien hyvästä koulumenestyksestä, missä musiikki yhdistää oppilaita 

sosiaalisesti, mutta myös vaikuttaa myös positiivisesti yleiseen koulumenestykseen. (Kosonen 

2009, 161.) 

 

Myös musiikkiluokkalaiset tai musiikkia enemmän harrastavat saattavat itse vaikuttaa 

elitistisyyden syntyyn. Jälkimodernin ajan yhteiskunnassamme pätee edelleen joko suoraan tai 

välillisesti musiikinlajien ja musiikkityyleihin liittyvien arvojen jakautuminen. Taide- vs. 
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viihdemusiikki, korkeakulttuuri vs populaarikulttuuri, hengellinen vs. maallinen musiikki, 

ammattimuusikkous vs. amatöörit jne. (Kosonen 2009, 159.) Tämä saattaa aiheuttaa 

esimerkiksi musiikkiluokkalaisten suhteen tarpeetonta kisailua harrastelijoiden ja itseään 

enemmän ammattimuusikoiksi käsittävien välillä, mikä taas ei edistä musiikista nauttimista 

yhteisesti, muta on jossain määrin välttämätöntä tavoitteellisen musiikin tekemiselle.  

Vaikka kisailua ja elitistisiä piirteitä syntyykin, musiikinopettajan kannattaa hyödyntää 

musiikkiluokka ja –oppilaitos –toimintaa kouluopetuksessa. Jokaisella on kuitenkin olemassa 

yksilölliset tavoitteet musiikin suhteen, joten mielestäni esimerkiksi musiikkiluokkalaisten 

integroiminen tavallisten luokkien kanssa ei myöskään jarruta musiikin edistämistä. 
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6  POHDINTAA 

Peuran opetustyylin puitteissa olen tässä tutkielmassa pyrkinyt pohtimaan ja keksimään 

käytännön toimintamalleja sekä niiden ideologisia perusteita, joiden pohjalta 

oppilaslähtöinen, tai ainakin vanhaan malliin verrattuna erilainen, opettaminen olisi 

mahdollista ja kannattavaa musiikintunneilla.  

 

Käytännössä itse opettaminen ja oppilaslähtöinen oppiminen alkaa oppilaan marssiessa 

ensimmäistä kertaa musiikkiluokkaan, mutta tämän kaiken taustalla on oltava opettajan 

panostus perehtyä omaan pedagogiikkaansa ja sen kehittämiseen. Opettajan tulee tietää 

opetussuunnitelman suomat puitteet, jotka nekin jo itsessään antavat kuitenkin melko paljon 

vapauksia musiikinopettajille. Lisäksi opettajan tulee suunnitella oma opetusympäristönsä 

huolellisesti: Talouskriisin pyörteissä on syytä asettaa kyseenalaiseksi joitakin 

vanhanaikaisien menetelmien mukaisia käytänteitä (toisaalta myös joitakin uudenaikaisia), 

minkä kautta musiikkiluokan laitehankinnat voidaan säästöjen mukaan kuitenkin tehostetusti 

sijoittaa, esimerkiksi oppilaiden kehon käytön lisäämiseksi voitaisiin miettiä tarvitaanko 

välttämättä pulpetteja ja penkkejä musiikkiluokassa.  

 

Opetussuunnitelman suomat puitteet toiminnalle sekä musiikkiluokan varustaminen eivät 

itsessään kuitenkaan riitä, vaan musiikinopettajan vastuulla on pohtia myös mikä oppimisessa 

itsessään on tärkeää, minkä vuoksi oppilaat tulevat kouluun ja minkä vuoksi opettajat heitä 

opettavat. Minkälainen opetus on hyvää? Minkälainen oppiminen on hyvää? Opettajan ollessa 

tärkein opetukseen ja oppimiseen vaikuttava henkilö, hänen tulee miettiä erityisesti nykyään 

ovatko hänen oppituntista enemmän ajanhallintaa ja järjestyksen ylläpitämistä varten, vai 

toimivatko oppitunnit enemmän oppilaiden oppiminen, innostuneisuus ja kiinnostuneisuus 

opiskelun kiintopisteenä. Lisäksi opettajan tulisi olla utelias etsimään uudenlaisia ja joskus 

jopa verraten radikaaleja ratkaisuja, joilla saisi päivitettyä omaa osaamistaan ja 

pedagogiikkaansa. Tällöin esimerkiksi uteliaisuus alati kehittyvästä teknologiasta ja kuitenkin 

myös muista musiikillisista puitteista tulisi vastaanottaa enemmän tutkivaan kuin 

kyseenalaistavaan sävyyn.  
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Musiikki vaikuttaa todella merkittävästi juuri ihmisten tunteisiin. Tällöin musiikinopettajan 

ollessa erittäin suositussa asemassa oppilaiden keskuudessa, sillä jotkut oppilaat saattavat 

nähdä opettajansa idolinaan, hänellä on myös suuri asema vaikuttaa ja ohjata heitä 

tulevaisuutensa suhteen. Tämän vuoksi musiikinopettajan työ kannattaa tehdä perusteellisesti, 

hyviä vuorovaikutussuhteita oppilaisiin vaalien sekä kuitenkin vaatien heiltä työskentelyä 

musiikintunneilla, minkä seurauksena oppilaat saattavat oppia niin paljon enemmän 

elämäntaitoja kuin he välttämättä mistään muualta voivat oppia.  

 

Tämän tutkielman pohjalta on mielenkiintoista selvittää kuinka oppilaslähtöisen opettamisen 

malli istuu yläkoulun musiikinopetukseen käytännössä. Mitä mieltä oppilaat ja opettajat 

tällaisesta toimintamallista ovat? Toimiiko koulumusiikki minimoitaessa opettajajohtoisuus? 

Mitä oppilaslähtöinen opiskelu yläkoulun musiikintunneilla tarkoittaa esimerkiksi melutasoa 

ja äänenhallintaa ajatellen? Pekka Peuran oppilaslähtöinen malli on suunniteltu alun perin 

lukion matematiikan tunneille, minkä vuoksi malli kaikilta osin ei varmasti kohtaakaan 

yläkoulun musiikinopetuksen suhteen. Kuitenkin, Peuran esimerkki siitä, kuinka omaa 

opettajuuttaan kehittämällä, oivaltamalla ja pedagogiikkaa muuttamalla voi saavuttaa jotakin 

mullistavaa, on inspiroivaa ja motivoi musiikintuntien ja oman ammattitaidon edelleen 

kehittämiseen.  
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