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Digitalisoitumisen myötä uusia teknologioita kehitetään oppimisen tukemiseksi. 
Musiikkimatto on osa musiikin ja liikunnan digitalisoitumista ja se on kehitetty 
musiikin ja liikkeen yhdistämiseksi. Musiikkiliikuntaan liittyviä teknologioita ei 
kuitenkaan ole ilmiönä tutkittu. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, 
millaisia haasteita ja mahdollisuuksia musiikkimaton kehittämiseen ja käytettä-
vyyteen liittyy sekä sitä, miten musiikkimatto soveltuu toisen asteen oppilaitok-
seen. Koska musiikkimatto ohjaa opetuksen pelillistämiseen, tarkoituksena on 
myös selvittää, miten opetuksen pelillistäminen vaikuttaa opiskelijoiden moti-
vaatioon. 

Teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään uuden teknologian kehittämi-
seen ja musiikkimatto esitellään uutena musiikkiliikuntateknologiana. Lisäksi 
tarkastellaan, miten valtakunnalliset perusopetuksen ja lukion opetussuunnitel-
mien perusteet sekä musiikkiliikunta tukevat musiikkimattoa monipuolisena, 
teknologisena ilmiönä. Myös käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen perehdy-
tään tietojärjestelmätieteen ja liikuntapedagogiikan näkökulmasta. Kirjallisuus-
katsauksen pohjalta hyödynnettiin käyttäjäkokemuksen viitekehystä, jota sovel-
lettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimusaineisto 
kerättiin teemahaastatteluin, opetuskertojen videotallentein, tutkijoiden havain-
topäiväkirjoin sekä kyselylomakkein. Otanta käsitti yhteensä 62 vapaaehtoista ja 
tietotaidoiltaan erilaista opiskelijaa. 

Tutkimustulokset osoittivat, että musiikkimaton käyttäjäkokemus koostuu 
käyttäjän sisäisestä tilasta, teknologian ominaisuuksista sekä kontekstista. Käyt-
täjän sisäisestä tilasta kokemukseen vaikuttivat mieliala, taidot, keskittyminen, 
arvot sekä aiemmat kokemukset. Teknologian eli musiikkimaton ja ohjelmien 
ominaisuuksista merkittäviä tekijöitä olivat käytettävyys, esteettiset ominaisuu-
det sekä hyödyllisyys. Kontekstiin liittyviä tekijöitä taas olivat kouluympäristö, 
harjoitteet ja niiden pelillistäminen sekä sosiaalinen ympäristö. Tulosten perus-
teella voidaan todeta, että musiikkimatto on hauska ja monipuolinen teknologi-
nen innovaatio, joka tukee musiikin ja liikunnan yhdistämistä, toiminnallista op-
pimista sekä luovaa taiteiden välistä yhteistyötä eri koulutusasteilla sekä muissa 
ympäristöissä. 
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ABSTRACT 

Rasanen Heini & Rasanen Outi 
Action research concerning development of music mat technology and applying 
it to school context 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 128p. 
Physical Education and Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisors: Siljamäki Mariana; Louhivuori Jukka & Clements Kati 

Along with digitalization new technologies are being developed to support 
teaching. Music mat is a part of digitalization of music and exercise and it has 
been developed to combine music and movement. Technologies relating music 
exercise have not been studied before. The purpose of this study is to find out 
what challenges and opportunities the development and usability of the music 
mat has and how does the music mat fit in into secondary school institution. Be-
cause the music mat leads to gamification of teaching, the purpose is also to find 
out how gamification of teaching affects the motivation of students. 

Theoretical frame concentrates on development of new technology and the 
music mat is introduced as a new musical exercise technology. In addition this 
study looks into how the national core curriculums for basic education and gen-
eral upper secondary education and music exercise support the music mat as a 
diverse and technological system. Usability and user experience are also looked 
into from the perspective of information system technologies and physical edu-
cation pedagogy. Based on a literature overview a theoretical framework of user 
experience was used which was then applied by qualitative research methods. 
Research material was collected through theme interviews, video recordings of 
teaching, researchers’ observation journals and questionnaires. Sampling was 
made out of 62 volunteers who had a different set of know-how. 

The results of the research show that the user experience of music mat con-
sists of inner state of the user, qualities of the technology and context. Regarding 
the inner state of the user, user experience was affected by mood, skills, concen-
tration, values and previous experiences. Technology, meaning qualities of the 
music mat and software, affected user experience through usability, esthetic 
qualities and usefulness. Context affecting user experience meant school sur-
roundings, exercises and gamification of exercises and social surroundings. 
Based on the results it can be said that the music mat is a fun and diverse techno-
logical innovation which supports combining music and exercise, activity based 
learning and creative co-operation between arts in different educational levels 
and in other surroundings. 

 
Keywords: music mat, music exercise technology, music exercise, activity 
learning, user experience, usability 
  



ESIPUHE 

Tutkijoiden esiymmärryksellä on suuri merkitys tutkimuksen kannalta jo pelkäs-
tään tutkimusaiheen valinnassa. Oman esiymmärryksen tarkasteleminen ja tie-
dostaminen on tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeää, jotta tutkija ei 
omien kokemustensa pohjalta tee mitään ennakko-oletuksia tutkittavasta ilmi-
östä (Laine 2001). Tutkimus toteutettiin kahden tieteenalan yhteistyönä, mikä ri-
kastaa tutkimustuloksia ja näkökulmaa. Tutkijoiden molempien elämässä mu-
siikki ja liikunta ovat olleet aina läsnä. Heinin liikuntatausta nojaa vahvasti teli-
nevoimisteluun ja teamgymiin, Outin taas pesäpalloon ja nykyään Crossfitiin. 
Musiikin saralla Outi on soittanut poikkihuilua Jyväskylän kansalaisopistossa ja 
suorittanut sekä poikkihuilun että musiikin teorian 2/3-tutkinnot. Heini taas on 
soittanut pianoa Jyväskylän konservatoriossa ja suorittanut sekä pianon 3/3-tut-
kinnon että musiikin teoriat 1-6. Lisäksi Heini on ollut mukana harraste- ja am-
mattiteatterin musikaaleissa ja hän näkeekin musiikkimaton tukevan myös ke-
hollista ilmaisua. Tässä tutkimuksessa Heinin pääaine liikuntapedagogiikka ja 
Outin pääaine tietojärjestelmätiede yhdistyvät laaja-alaiseksi kokonaisuudeksi ja 
tutkimuksen tekeminen osoittaakin saumatonta tieteidenvälistä yhteistyötä. Tut-
kimus osoittautuu tärkeäksi, koska monen tieteenalan yhdistäviä tutkimuksia on 
tehty vain vähän ja tämä on siten poikkitieteellisesti uraauurtava tutkimus. 
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1 JOHDANTO 

Tänä päivänä teknologia on vahvasti läsnä arjessamme. Elämme teknologian ym-
päröiminä koulussa, töissä ja vapaa-ajalla. Osalla teknologia sanana herättää vas-
tarintaa ja jopa ahdistusta. Erilaisia laitteita ja koneita sekä niiden ohjelmia, so-
velluksia ja käyttöliittymiä tulisi jossakin määrin osata käyttää pysyäkseen mu-
kana jatkuvasti muuttuvassa nyky-yhteiskunnassa. Osa taas elää ja toimii suju-
vasti teknologian kanssa vuorovaikutuksessa, jolloin teknologia näyttäytyy elä-
mää helpottavana tekijänä. (Pärssinen, Laaksonen & Kähkönen, 2017.) Teknolo-
gia, etenkin älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet, on vahvasti läsnä etenkin nuor-
ten arjessa, mikä on huomioitu myös koulussa. Koulussa teknologia, erilaiset lait-
teet ja niiden ohjelmat ovat paitsi oppimisen kohteena itsessään, myös oppimis-
välineitä eri oppiaineiden sisältöjen tarkastelemiseksi ja oppimiseksi. (Perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 22–23, 29–31, 39; Lukion opetus-
suunnitelman perusteet, 2015, 14–15, 39.) 

Pelit ja pelillisyys ovat vahvasti etenkin nuorten tapoja hyödyntää teknolo-
gioita. Usein pelaamisen taustalla on nähty tavoitteellisia syitä, kuten tahto ke-
hittyä taidollisesti paremmaksi, ajanviete tai hauskanpito. (Hamari, Koivisto & 
Sarsa, 2014.) Myös monissa kouluissa pelien mahdollisuudet oppimisen kannalta 
on otettu huomioon. Näin erilaiset oppimispelit ja oppimisen pelillistäminen 
ovat nousseet yhdeksi työtavaksi ja oppimismenetelmäksi. Pelillistämisellä tar-
koitetaan yleisesti pelielementtien lisäämistä ympäristöön, johon ne eivät nor-
maalisti kuulu. Pelillistämisessä tarkoituksena on käyttää pelien hauskuutta ja 
mielekkyyttä lisääviä ominaisuuksia pyrkien motivoimaan käyttäjän toimintaa. 
(Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011.) Viimevuosien aikana pelillistäminen 
tutkimusaiheena on kasvattanut suosiotaan (Hamari ym., 2014), mikä tekee myös 
tästä tutkimuksesta ajankohtaisen. 

Paitsi koulumaailmassa ja työelämässä, teknologialla on paikkansa myös 
tieteissä ja taiteissa sekä vapaa-ajan aktiviteeteissä. Esimerkiksi liikuntatieteessä 
fyysistä aktiivisuutta voidaan mitata kiihtyvyysantureiden avulla (Laukkanen, 
Pesola, Finni, Sääkslahti 2017), taiteessa digitaalisesta runoudesta on tullut uusi 
runouden muoto (Kangaskoski 2017) ja vapaa-ajalla kamera-dronet, segwayt ja 
balance boardit sekä aktiivisuusmittarit ovat osalle arkipäivää. Myös kodit ovat 
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täynnä teknologiaa helpottamassa arkea ja luomassa turvaa. Tässä tutkimuksessa 
perehdytään kehitteillä olevaan musiikkiliikuntateknologiaan, musiikkimattoon, 
joka madaltaa taiteellisia rajoja yhdistämällä musiikin ja liikkeen. Tällaisen tek-
nologian kehittäminen on perusteltua myös tieteellisesti, sillä musiikin ja liik-
keen yhteyttä on tutkittu paljon ja yhteys, esimerkiksi musiikin aikaansaamasta 
liikkeestä, on monissa tutkimuksissa todistettu (Burger, 2013; Naveda & Leman, 
2010; Cross, 2001). Sekä tämä tutkimus että muut musiikkimaton tämänhetkiset 
käyttötarkoitukset osoittavat musiikkimaton tukevan musiikkiliikunnallista ko-
kemista, luovuutta ja oppimista, mutta toisaalta sen mahdollisuudet ylettyvät 
laajemmin muillekin aloille. 

Tutkimus koostuu kahdesta vahvasti toisiinsa sidoksissa olevasta osasta: 
musiikkimaton kehittämisestä ja opetuskerroista. Tutkimus on laadullinen toi-
minta- ja tapaustutkimus, jossa ongelmien ratkominen ja siten maton kehittämi-
nen viittaavat toimintatutkimuksen piirteisiin ja taas opetuskerrat sekä lukio-
opiskelijoiden kokemukset tapaustutkimuksen piirteisiin. Musiikkimaton testaa-
minen nimenomaan koulussa sekä opetuskertojen järjestäminen lukio-opiskeli-
joille eikä esimerkiksi urheilujoukkueelle oli tietoinen ratkaisu, sillä musiikki-
matto on nykyisten opetussuunnitelmien mukainen. Musiikkimatto tukee toi-
minnallisuutta ja fyysistä aktiivisuutta, teknologian opetuskäyttöä ja opetuksen 
pelillistämistä, laaja-alaisuutta ja ilmiölähtöisyyttä sekä taiteiden välistä yhteis-
työtä, jotka korostuvat lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Tämä 
tutkimus toteutetaan peruskoulun sijaan lukiossa, sillä vuonna 2017 ovat käyn-
nistyneet toisen asteen oppilaitosten Liikkuva opiskelu -kokeilut (Aira & Kämppi, 
2017). Lisäksi esimerkiksi juuri fyysisellä aktiivisuudella on tutkitusti merkitystä 
muistiin, tarkkaavaisuuteen sekä yleisiin tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisu-
taitoihin eli näin ollen oppimiseen kokonaisvaltaisesti (Hillman, 2016). 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia haasteita ja ongelmia, mutta 
toisaalta myös mahdollisuuksia musiikkimaton kehittämiseen ja käytettävyyteen 
liittyy sekä miten lukio-opiskelijat kokevat musiikkimaton koulussa. Lisäksi tut-
kimuksen tarkoituksena on osoittaa musiikkimaton soveltuvuus kouluun, myös 
toiselle asteelle. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten opetuksen pelillistämi-
nen vaikuttaa opiskelijoiden motivaatioon. Täsmälliseksi tutkimuskysymykseksi 
lopulta muodostui: 
 

• Miten musiikkimattoteknologia soveltuu kouluympäristöön? 
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1.2 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu teoriaosuudesta ja empiriaosuudesta. Tutkimus on toteutettu 
aineistolähtöisesti, mutta prosessin edetessä aineistolähtöisyys muotoutui 
lopulta teoriaohjautuvuudeksi. Näin teoriaosuudella pyritään tukemaan 
musiikkimattoteknologian tutkimista koulukontekstissa. Koska tutkimuksen 
tekijät ovat eri tieteenaloilta, on tutkimuksen kirjallisuuskatsaus tavallista pro 
gradu –tutkielmaa moninaisempi ja kokonaisuudessaan laajempi. Tutkimuksen 
teoriaosuus koostuu neljästä luvusta, joissa käsitellään musiikki-, liikunta- ja 
musiikkiliikuntateknologian käsitteitä, koulun opetussuunnitelmien perusteita, 
musiikkiliikuntaa ja sen monimuotoisuutta sekä viimeisenä käytettävyyttä ja 
käyttäjäkokemusta. Empiriaosuudessa esitellään toimintatutkimuksen rakenne 
ja varsinaisen tutkimuksen toteutus, minkä jälkeen siirrytään tutkimuksen 
tuloksiin. 

Luvussa kaksi käsitellään keskeneräisen teknologian eli prototyypin mää-
rittelyä. Lisäksi tarkastellaan liikunta- ja musiikkiteknologiaa sekä niistä muo-
dostettua uutta käsitettä, musiikkiliikuntateknologiaa, joka kuvaa musiikkimat-
toteknologiaa tässä tutkimuksessa parhaiten. Teknologia-käsitteiden jälkeen esi-
tellään musiikkimatto, joka on tutkimuksen pääasiallinen tutkimuskohde. Lu-
vussa kolme tarkastellaan tutkimuksen kannalta olennaista kontekstia eli koulun 
opetussuunnitelmien perusteita, jotka määrittelevät opetukselle valtakunnalliset 
raamit. Kontekstiin liittyen pohditaan myös musiikkiliikunnan käsitettä, sillä 
musiikki, liikunta ja rytmiikka ovat tutkimuksessa vahvasti läsnä. Luvussa neljä 
käsitellään käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen käsitteitä. Tarkoituksena on 
havainnollistaa, mistä käytettävyys muodostuu ja mitä ominaisuuksia teknolo-
gian käytettävyyteen liittyy. Koska tutkimuksessa selvitetään opiskelijoiden ko-
kemuksia, olennaista on avata myös kokemuksen ja käyttäjäkokemuksen käsit-
teitä sekä niihin liittyviä tekijöitä. Luvussa viisi muodostetaan yhteenveto teoria-
lukujen (2–4) kirjallisuudesta, mitä pyritään havainnollistamaan kuvion 6 avulla. 
Teoriaosuuden yhteenvedossa tutustutaan myös tutkimuksen teoreettiseen vii-
tekehykseen (kuvio 7), jota käytetään empiriaosuuden lähtökohtana. 

Tutkimuksen empiriaosuutta käsitellään luvussa kuusi, jossa tarkastellaan 
tarkemmin tutkimuksen metodologiaa ja toteutusta. Tarkoituksena on havain-
nollistaa toimintatutkimus vaihe vaiheelta. Luvussa esitellään tutkimukseen 
osallistuvat, aineistonkeruu- ja aineiston analysointimenetelmät, opetuskertojen 
suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä arvioidaan kerätyn aineiston luotettavuutta. 
Tämän jälkeen luvussa seitsemän esitetään tutkimuksen tulokset aihealueittain, 
jotka jakautuvat opiskelijoiden sisäiseen tilaan, musiikkimattoteknologiaan sekä 
koulukontekstiin. Tutkimustulokset on todennettu opiskelijoiden teemahaastat-
teluista valittujen sitaattien, opetuskertojen videokuvien sekä kehitystiimin haas-
tatteluista valittujen lainausten avulla. Lopuksi pohdinnassa eli luvussa kahdek-
san havainnollistetaan tulostaulukko 9, jossa tutkimuksesta saatuja tuloksia ver-
rataan aiempiin tutkimuksiin. Kyseisessä luvussa pohditaan myös tutkimuksen 
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kulkua kokonaisuudessaan. Lopuksi johtopäätöksissä eli luvussa yhdeksän ker-
rataan tutkimuksen pääkohdat, esitetään musiikkimattoteknologian mahdolli-
suudet tulevaisuudessa, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä ehdotetaan 
tutkimuksen pohjalta nousseita jatkotutkimusaiheita. 
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2 UUDEN TEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN  

Teknologia on kehittynyt nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana, mikä 
koskettaa meitä kaikkia. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia, aikaisempaa nerok-
kaampia keksintöjä ja myös tieteessä tehdään läpimurtoja, joita ei hetki sitten 
osattu edes kuvitella mahdollisiksi. Parhaimmillaan tällaiset teknologiset inno-
vaatiot kohentavat ihmisten elämänlaatua ja ovat menestyksen sekä taloudelli-
sen kasvun merkittäviä tekijöitä. Tässä tutkimuksessa uuden teknologian kehit-
täminen tapahtuu prototyyppimallinnusmenetelmän tavoin (Rapid prototyping 
desingn model), jossa ensin kehitetään tuotteesta ja järjestelmästä prototyypit eli 
mallikappaleet, joita testataan, suunnitellaan ja kehitetään uudelleen. Prototyyp-
pimallinnuksen etuna voidaan pitää kehitystyön nopeaa edistymistä, kun tuot-
teesta tai järjestelmästä saadaan palautetta ja mahdolliset virheet voidaan havaita 
tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa. Monet ketterät menetelmät käyttävät 
osittain prototyyppimallinnuksen piirteitä. (Tripp & Bichelmeyer, 1990; Haikala 
& Märijärvi, 2004, 42–43.) 

Tässä tutkimuksessa on tärkeää ymmärtää, ettei tutkimuksen kohteena ole 
täysin valmis ja laadultaan virheetön tuote, vaan kyseessä on vasta kehitystyön 
kohteena oleva prototyyppi. Teknologian kehittämisessä voidaan puhua tekno-
logian valmiustasoista tai kypsyystasoista, jotka havainnollistavat teknologian 
valmiuden tasoja. TRL-mittausjärjestelmä (technology readiness level) tarjoaa 
yleisen käsityksen teknologian tilasta ja sen avulla on mahdollista arvioida ja ver-
tailla teknologian kehitysastetta. Teknologian valmiustasoja on yhdeksän, joista 
TRL 1 on alhaisin ja TRL 9 korkein. (Earto, 2014.) 

Uuden teknologian keksiminen ja kehittäminen on moninainen prosessi, 
joka sisältää useita kehitysvaiheita ennen kuin voidaan puhua valmiin teknolo-
gian hyödyntämisestä. Teknologian valmiusastemalli (TRL) kuvaa erilaisia tek-
nologian kypsyystasoja, joita teknologia käy läpi kehittyessään alkaen sen perus-
periaatteista ja päättyen teolliseen sarjatuotantoon. Kypsyystasojen alimmalla ta-
solla teknologian ymmärrettävyys on heikolla tasolla ja riskialttius on suuri. Eu-
roopan komission määritelmän mukaan teknologian kypsyystasot jaetaan seu-
raavan taulukon (taulukko 1) mukaisesti. (Earto, 2014.) 

TAULUKKO 1 TRL kypsyystasot/valmiustasot (muokattu Earto, 2014) 

Teknologian valmiu-
den/kypsyyden tasot 

 

TRL 1. Havaitut perusperiaatteet 

TRL 2. Teknologian konseptin muotoileminen 

TRL 3. Analyyttinen ja kokeellinen konseptiversio 

TRL 4. Komponenttien ja teknologian verifikaatio/vah-
vistaminen laboratoriossa. 
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TRL 5. Komponenttien ja teknologian kriittisten toiminto-
jen testaaminen ja varmistaminen asiaankuulu-
vassa ympäristössä 

TRL 6. Teknologian demonstrointi asiaankuuluvassa ym-
päristössä (prototyyppi, joka havainnollistaa kriit-
tiset toiminnot asiaankuuluvassa ympäristössä) 

TRL 7. Teknologian esittäminen toimintaympäristössä 

TRL 8. Teknologia/järjestelmä on täydellinen ja pätevä 

TRL 9. Onnistuneet tehtävä toimenpiteet (onnistunut tek-
nologia, joka on todistettu menestyväksi toimin-
taympäristössä)  
 

 
Teknologian kypsyyden arvioinnilla pyritään vähentämään sekä teknologiaris-
kejä että teknologian kehittämiseen liittyviä riskejä. Kypsyystason arviointia 
hyödynnetään usein myös uuden teknologian havainnollistamisessa, esimer-
kiksi uuden teknologian hankinnan yhteydessä. TRL-mallin tarkoituksena on 
edesauttaa teknologian arviointiprosessin jäsentämistä. Malli havainnollistaa 
myös ulkopuoliselle käyttäjälle tai kuluttajalle teknologian valmiusasteen. (Earto, 
2014). 

Euroopan komission muodostamien teknologian kypsyystasojen (taulukko 
1) mukaan musiikkiliikuntateknologia, eli musiikkimatto ja sovellukset, on ta-
solla viisi. Viidennellä tasolla prototyyppiä on jo testattu käyttäjäympäristössä eli 
käyttäjälle ominaisessa ympäristössä. Prototyypin avulla toiminnalliset ominai-
suudet on havaittu, mutta kyseessä ei ole vielä täysin virheetön ja edustava val-
mis tuote, jonka toiminta olisi verifioitu. Myös valmistukseen, käytettävyyteen ja 
ympäristösopeutuvuuteen liittyviä vaatimuksia ei ole kokonaisvaltaisesti tes-
tattu ja tuoteominaisuuksia validoitu. (Earto, 2014.) Tutkimustuloksia tulkitta-
essa onkin tärkeää huomioida teknologian kypsyystaso. 

Tässä luvussa käsitellään liikunta- ja musiikkiteknologiaa sekä niiden 
pohjalta muodostettua tutkimuksen kontekstiin sopivaa käsitettä, 
musiikkiliikuntateknologiaa. Tutkimuksessa musiikkimatto ei pelkästään ole 
musiikkiteknologiaa, vaan myös liikuntateknologiaa tukeva innovaatio. Näin 
musiikki- ja liikuntateknologia-käsitteiden yhdistämisen ajatellaan kuvaavan 
tutkimuksen teknologiaa parhaiten. 

2.1 Liikuntateknologia 

Nopeasti kehittyneen teknologian saattelemana myös liikunta- ja hyvinvointitek-
nologia on kehittynyt valtavasti viime vuosikymmenten aikana. Liikuntatekno-
logia on moninainen käsite, joka on noussut pinnalle vasta hiljattain hyvinvoin-
nin ja terveellisten elämäntapojen tietoisuuden kasvaessa.  Myös erilaisten lii-
kuntatuotteiden kehittyminen, lisääntyminen markkinoilla ja myynnin kasvu 
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ovat olleet hyvin nousujohteisia (Malkinson, 2009; Moilanen, 2014). Liikuntatek-
nologia käsitteenä yhdistetään usein erilaisiin sykemittareihin (Moilanen 2014), 
mutta se kattaa myös erilaiset fyysiset sekä digitaaliset laitteet. Malkinson (2009) 
korostaa liikuntateknologian olevan kaiken kaikkiaan sellaista, mitä voidaan 
hyödyntää liikunnassa, alkaen lisäravinteista ja lääkkeistä aina teknisiin materi-
aaleihin. Yksi liikuntateknologian päätarkoitus on edistää ja lisätä liikkumisesta 
saatavaa nautintoa. 

Nykypäivänä myös erilaiset liikuntaa tukevat digitaaliset liikuntapelit kat-
sotaan osaksi liikuntateknologiaa. Tällaisia digitaalisia liikuntapelejä ovat muun 
muassa erilaiset videopelit, joita pelataan pelikonsoleilla sekä erilaiset mobiili-
pohjaiset liikuntapelit. (Kari, 2017.) Liikunnalliset videopelit usein havainnollis-
tavat ja opettavat käyttäjälle liikuntaa tukevia liikelaajuuksia sekä ratoja, mutta 
niiden avulla voidaan myös aikaansaada vastaavanlaista fyysistä rasitusta kuin 
missä tahansa liikuntaharrastuksessa tai lajissa. Erilaiset tanssimatot ovat hyvä 
esimerkki siitä, kuinka tanssiminen matolla voi mahdollistaa fyysisesti kuormit-
tavaan urheilusuoritukseen. (Trout & Christie, 2007.) 

2.2 Musiikkiteknologia 

Viimeisten vuosikymmenten aikana teknologian kehitys on ollut nopeaa, mikä 
on näkynyt myös musiikin alalla. Erilaisten älylaitteiden ja tablettien yleistymi-
nen on mahdollistanut uudenlaiset oppimisalustat ja näin myös monipuolisten 
sovellusten hyödyntämisen. Musiikin saralla tämä on nähtävissä uusina keinoina 
tuottaa musiikkia erilaisia laitteita käyttämällä. Musiikkiteknologia käsitteenä on 
määritelty monella eri tavalla ja alalla ollaan montaa mieltä siitä, mitä termi pitää 
sisällään. Jonesin (1992) mukaan musiikkiteknologia käsittää musiikin luomiseen 
liittyvät laitteet, joihin kuuluvat myös musiikkilaitteiden ja soitinten valmistuk-
seen liittyvät laitteet, sekä yleisesti musiikkiin liittyvät laitteet ja välineet. Näin 
ollen musiikkiteknologia käsittää musiikin tekemiseen liittyvän tekniikan, kuten 
soittimet ja niiden lisälaitteet, sekä äänen tallennukseen liittyvän tekniikan. 

Eskolan (2010, 3) mukaan musiikkiteknologia käsitteenä sisältää äänen di-
gitaaliset ja analogiset tallennustekniikat, akustiikan ja soitintekniikan, äänen-
toistojärjestelmät, MIDI-työskentelyn, nuotintamisen, mediataiteen sekä synteti-
saattorit ja sekvenssit. Salavuon (2005, 66) mukaan musiikkiteknologialla tarkoi-
tetaan kaiken kaikkiaan musiikin tuottamista, säveltämistä, tutkimista sekä so-
vittamista ja soittamista sähköisiä välineitä avuksi käyttäen. Myös digitaalisten 
laitteiden käyttö musiikillisessa toiminnassa nähdään kattavan musiikkiteknolo-
gia käsitteen. Nykypäivänä on kuitenkin huomattavissa, kuinka musiikkitekno-
logian valtava kehitys on edistänyt musiikillista toimintaa sekä mahdollistanut 
uusia tapoja tuottaa musiikkia (Folkestad, 1998, 99; Salavuo & Ojala, 2006, 87). 



16 

2.3 Musiikkiliikuntateknologia 

Tässä tutkimuksessa musiikkimaton ajatellaan olevan musiikki- ja liikuntatekno-
logian yhdistelmä, sillä musiikkimatto mahdollistaa moninaisen toiminnan, ei ai-
noastaan musisointia tai musiikin tekemistä. Musiikkimattoteknologiassa yhdis-
tyvät vahvasti musiikki ja liike. Myös empiriaosuuteen luodut opetusharjoitteet 
käsittävät näitä molempia osa-alueita eli musiikkia ja liikuntaa, musiikkimatto-
teknologiaa hyödyntäen. Laadituissa musiikkimatto-opetusharjoitteissa hyö-
dynnetään myös pelillistämistä.  Pelillistämisen ymmärtäminen tässä tutkimuk-
sessa on olennaista, sillä se on vahvasti mukana harjoitteissa, joita testataan opis-
kelijoilla. Uutta teknologiaa kehitettäessä pelillisen kontekstin huomioiminen 
voidaan nähdä tulevaisuudessa motivaation ja positiivisen kokemuksen mahdol-
listajana opetusteknologian saralla. 

Pelillistäminen (gamification) on ollut kasvussa viime vuosien aikana, 
mutta tutkimuskohteena se on vielä melko uusi (Hamari ym., 2014). Pelillistämi-
nen on määritelty kirjallisuudessa monin tavoin. Kapp (2012) määrittelee pelillis-
tämisessä olevan kyse ihmisten motivoimisesta, oppimisen edistämisestä sekä 
ongelmanratkaisusta pelipohjaista mekaniikkaa, estetiikkaa ja peliajattelua hyö-
dyntäen. Sen sijaan Huotarin ja Hamarin (2012) mukaan pelillistäminen on pro-
sessi, jossa palvelua tehostetaan käyttäjän pelillisten kokemusten avulla ja jossa 
tavoitteena on lisäarvon tuottaminen käyttäjälle. Deterding ym. (2011) määritte-
levät pelillistämisen tarkoittavan pelielementtien lisäämistä ympäristöön, johon 
ne eivät normaalisti kuulu. Näin pelillistämisellä pyritään motivoimaan ja sitout-
tamaan yksilöitä toimintaan sekä vaikuttamaan positiivisen käyttäjäkokemuksen 
muodostumiseen (Landers, 2015; Landers & Landers, 2015; Deterding ym., 2011). 

Käsitteenä peli on määritelty monella eri tavalla kirjallisuudessa ja tutkijat 
painottavat siinä osittain eri asioita. Kapp (2012, 23) määrittelee käsitteen peli 
seuraavasti: 

“Peli on systeemi, jossa pelaajat osallistuvat abstraktiin haasteeseen, joka määritel-
lään säännöillä, interaktiivisuudella ja palautteella. Tämä johtaa määrälliseen lopputule-
maan ja saa usein esiin emotionaalisen reaktion”. Salen ja Zimmerman (2004, 80) mää-
rittelevät termin peli seuraavasti: ”Peli on systeemi, jossa pelaajat osallistuvat keino-
tekoiseen konfliktiin, joka on määritelty säännöillä ja näin ollen johtaa määrälliseen lop-
putulemaan”. 

Salenin ja Zimmermanin (2004, 28–29) mukaan pelin ja leikin ero on siinä, 
että peliin on asetettu tavoite. Tavoitteen asettaminen lisää tarkoitusta, fokusta ja 
mitattavissa olevia tuloksia. Tavoitteen asettaminen leikkiin luo pelin ja tavoit-
teet ovat olennaisia peleille, joissa tuloksena tavoitteet joko saavutetaan tai ei saa-
vuteta. Pelin tavoitteet ovat usein tiettyjä ja yksikäsitteisiä. Tyypillisesti pelin ta-
voitteen saavuttaminen ei jää epäselväksi. (Salen & Zimmerman, 2004, 28–29). 
Toisaalta, leikillä voi olla esimerkiksi kasvatuksellisia tavoitteita. Vaikka leikin 
tavoitteiden saavuttaminen ei välttämättä ole yhtä nopeaa tai yhtä helposti mi-
tattavissa kuin pelin tavoitteiden saavuttaminen, leikki edistää lapsen kehitystä. 
(Lautamo, 2012.) 
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Pelielementit mahdollistavat vahvan perustan pelillistämisen prosessille ja 
sen ymmärtämiselle. Pelillistämisellä ei kuitenkaan suoranaisesti tarkoiteta pe-
laamista tai pelejä, vaan peleille ominaisten elementtien hyödyntämistä tavoittei-
den saavuttamiseksi sekä toiminnan miellyttävyyden ja elämyksellisyyden ai-
kaansaamiseksi. Näin pelillistämisellä pyritään motivoimaan niin sanottua pe-
laajaa, sitouttamaan hänet tiettyyn toimintaan sekä vaikuttamaan hänen käyttäy-
tymiseensä. (Kari, 2017, 9.) Nahin ym. (2014) mukaan tyypilliset kahdeksan pe-
lillistämisen elementtiä, joita on käytetty opetuksen pelillistämisessä, ovat pis-
teet, tasot, arvomerkit, tulostaulut, tavoite/päämäärä ja palkkiot, kehityspalkit, 
juoni ja palaute. Kapp (2012, 29–41) määrittelee keskeisiä pelillistämisen element-
tejä olevan säännöt, kilpailu ja yhteistyö, aika, palkinnot eli merkit tai pisteet, 
palaute, tasot sekä tarina. Pelillistäminen ei tapahdu ainoastaan palkkioiden, pis-
teiden ja merkkien sijoittamisella, vaan olennaista on kokonaisvaltainen ymmär-
rys pelillistämisestä. Tavoitteiden määrittely ja ohjaavat säännöt ovat olennai-
simpia asioita pelillistämisessä. Pelit ovat monimutkaisia monine muuttujineen 
ja jotta peli olisi mahdollisimman tehokas oppimiskokemus, tarvitaan useita pe-
lielementtejä. Näin pelielementtien vuorovaikutuksella luodaan yhä tehokkaam-
pia pelejä. Pelielementit toimivat individuaalisesti tai kollektiivisesti pelikoke-
muksen luomisessa. (Kapp, 2012, 50.) 

Vaikka pelien ominaisuuksista on kirjallisuudessa kuvattu erilaisia tulkin-
toja, on pelimekaniikka kuitenkin yksi yhteinen ominaisuus, joka liittyy keskei-
sesti peleihin (Dicheva, Dichev, Agre, Angelova, 2015). Schellin (2008, 41) mu-
kaan pelit koostuvat peruselementeistä, joita ovat mekaniikka, tarina, estetiikka 
ja teknologia. Mekaniikalla tarkoitetaan pelin toimintatapoja ja sääntöjä, jotka 
taas erottavat pelin leikistä. Mekaniikka asettaa pelin päämäärän sekä tavan, jolla 
se voidaan saavuttaa. Tarinalla tarkoitetaan tapahtumaketjua, joka kuvaa liikku-
mista tapahtumista toiseen lineaarisesti tai haarautuen. Estetiikka määrittää pe-
laajalle välittyvän kokemuksen. Teknologian avulla pyritään mahdollistamaan 
taas muiden pelielementtien havainnollistaminen. Kaikkia näitä neljää perusele-
menttiä tarvitaan pelissä ja jokaisen elementin tulee olla sidoksissa toisiinsa. 
(Schell, 2008, 41–43.) 

Usein ajatellaan, että pelillistäminen on vaikuttava työkalu käyttäytymisen 
motivointiin, mutta sitä voidaan hyödyntää myös ongelmanratkaisussa, käden ja 
silmän koordinaation edistämisessä ja jopa painonpudotuksessa. Pelillistämistä 
voidaan soveltaa monenlaiseen toimintaan eri aloilla. (Hamari ym., 2014; Matal-
laoui, Koivisto, Hamari & Zarnekow, 2017; Seaborn & Fels, 2015.) Pelillistämistä 
on hyödynnetty esimerkiksi opetuksessa psykomotoristen, fyysisten ja kognitii-
visten taitojen oppimisessa sekä asenteisiin vaikuttamisessa. Pelillistäminen voi 
opettaa ulkoa oppimista ja korkeampaa ajattelua sekä kehittää jokaista kognitii-
vista tasoa niiden välillä. Pelillistämistä voidaan käyttää myös opiskelijan lahjo-
jen, taitojen ja tietojen arvioimiseen. Myös monet organisaatiot käyttävät pelime-
kaniikkaa ja -tekniikkaa ongelmien ratkaisussa. Pelielementeillä pyritään moti-
voimaan ihmisiä toimintaan ja siten saavuttamaan onnistunut suoritus. (Dicheva 
ym., 2015.) Pelillistämisellä on katsottu olevan merkitystä myös paremman vuo-
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rovaikutuksen luomisessa opettajien ja opiskelijoiden välillä. Pelit ja pelillistämi-
nen ovat työkaluja, joiden tarkoituksenmukainen soveltaminen johtaa parhaim-
millaan haluttuihin oppimistuloksiin. (Dicheva ym., 2015; Kapp, 2012, 106.) Li-
säksi pelillistämisen on katsottu vaikuttavan yksilön käyttäytymiseen ja moti-
vaatioon (Law, Kasirun & Gan, 2011; Fitz-Walter, Tjondronegoro & Wyeth, 2012). 

Karin, Piipon, Frankin, Makkosen ja Moilasen (2016) mukaan myös käyttäjä 
itse vaikuttaa olennaisesti siihen, miten hän kokee pelillistämisen. Pelillistetyn 
palvelun tai tuotteen hyödyissä onkin osittain kyse siitä, miten käyttäjä kokee eri 
pelielementit ja -ominaisuudet. Näin ollen pelillistämisen käsitteessä tulee ottaa 
huomioon sekä pelillistämisen prosessi, joka tarkoittaa pelielementtien sovelta-
mista, että pelillisyyden kokeminen, jossa olennaista on käyttäjän kokema käyt-
tökokemus pelillisyydestä (Kari ym., 2016). Esimerkkejä pelillistämisprosesseista 
ovat pelillistetyt fitness-sovellukset. Nykyään useissa fitness-sovelluksissa käy-
tetään pelillisiä elementtejä, jotka kannustavat aktiiviseen liikuntaan ja parem-
paan suoritukseen. Näin ne parhaimmillaan motivoivat liikunnan harrastami-
seen. Tällaista vaikuttavaa pelillistämistä voidaan hyödyntää myös opetuksessa, 
jolloin tehokas pelillistäminen rohkaisee opiskelijoita tekemään asioita, jotka hei-
dän tulisi joka tapauksessa tehdä. Toisinaan pelillistämisen avulla voidaan myös 
rohkaista tekemään tai kokeilemaan sellaisia asioita, jotka ovat osoittautuneet pe-
lottaviksi tai haasteellisiksi. (Landers, 2015.) 

2.4 Musiikkimatto 

Tutkimuksen musiikkimatto on musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen lai-
toksen professorin, Jukka Louhivuoren, kehittämä teknologinen innovaatio. Mu-
siikkimaton kehitys lähti liikkeelle aluksi vauvaikäisille tarkoitetusta ryömintä-
peitosta, joka oli ensimmäinen versio matosta. Ryömintäpeitossa käytettiin sa-
maa tekniikkaa ja toimintaperiaatetta kuin musiikkimatossa. Idea osoittautui 
kiinnostavaksi myös hieman vanhempien lapsien keskuudessa, jonka seurauk-
sena rakennettiin suurempi matto, joka sopisi vanhemmille lapsille sekä aikui-
sille. Maton koon ja sensoreiden etäisyyksien suunnitteluun pyydettiin avuksi 
breakdance-tanssijoita, jotka havainnollistivat sensoreiden sopivat etäisyydet. 
Tämän vuoksi maton kooksi valittiin 2m x 2m. 

Musiikkimaton (kuvio 1) materiaali on tavallista muovimattoa, jota saa rau-
takaupoista. Musiikkimatossa on yhteensä 12 sensoria, jotka jokainen on raken-
nettu pleksin päälle liimatuista alumiiniliuskoista, jotka on liitetty yhteen kupa-
rinauhalla. Itse pleksit on kiinnitetty maton pohjaan kiinnitystarroin sekä pak-
kausteipillä ja sensoreista lähtevät juotetut sähköjohdot on vedetty maton sivulla 
sijaitsevaan liitinlaatikkoon. Sensorien paikkoja maton päällä havainnollistaa tar-
raliuskasta leikatut ympyränmuotoiset kuviot. 
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KUVIO 1 Musiikkimatto (ensimmäinen versio) 

Musiikkimaton toimivuutta säädellään TouchBoard-piirilevyltä, joka on yhtey-
dessä sähköäjohtaviin kapasitiivisiin sensoreihin. TouchBoardin avulla sensorit 
on säädetty herkkyydeltään ja toimivuudeltaan sen käyttötarkoitusta ajatellen 
halutulla tavalla. Tietokoneelta musiikkimaton herkkyyttä, sensoreiden painal-
lusvoimakkuutta ja äänimaailmaa säädetään siihen ohjelmoiduilla ohjelmilla eli 
SmartHand Control -ohjelmalla ja TactionControl-ohjelmalla. Nämä SmartHand 
Control- ja TactionControl -ohjelmat mahdollistivat myös erilaisten musiikkipro-
jektien luomisen (kuvio 2). 

Teknologiana musiikkimatto on hyvin erilainen kuin jo aikaisemmin kehi-
tetyt, markkinoilla olevat, tanssimatot. Musiikkimaton teknologia perustuu ka-
pasitanssin tunnistamiseen, minkä avulla voidaan säädellä maton tuottamia ää-
niä. Sensorin tuottama signaali riippuu kehonosan, esimerkiksi jalan, ja sensorin 
välisestä etäisyydestä, mikä mahdollistaa esimerkiksi äänenvoimakkuuden ja -
sävyn säätelemisen matossa. Musiikkimatto on eräänlainen midikontrolleri, 
jonka ansioista se on mahdollista yhdistää mihin tahansa midiohjattavaan lait-
teeseen. Näin ollen matto mahdollistaa hyvin moninaisen käytön, kun taas tans-
simatot ovat usein yhteydessä johonkin tiettyyn peliin ja näin ollen käyttötarkoi-
tus on rajoittuneempi. Kokonaisuudessaan musiikkimatto mahdollistaa moni-
puolisempia sovellusmahdollisuuksia verrattuna kaupalliseen tanssimattoon. 
Musiikkimatto mahdollistaa laadukkaan äänimaailman käytön riippuen kaiutti-
mien laadusta sekä sovelluksesta, jota käytetään. Myös sensoreiden siirreltävyys 
matolla mahdollistaa musiikkimaton muunneltavuuden. 

Musiikkimattoon verrattuna perinteiset tanssimatot on pääasiassa suunni-
teltu aina tiettyyn peliin, jossa itse matto toimii pelaajan peliohjaimena. Suosittu 
esimerkki liikunnallisesta tanssipelistä on Dance Dance Revolution, jossa pelaaja 
painaa matolla olevia nuolinäppäimiä näytöltä tulleiden ohjeiden mukaan. Pelin 
on katsottu keskeisesti kehittävän pelaajan rytmitaitoa sekä koordinointikykyä. 
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(Trout & Christie, 2007.) Koulumaailmaa ajatellen tanssipeli olisi kuitenkin in-
vestointina kallis. Jokaista käyttäjää kohden tulisi olla televisio, peliohjain eli 
tanssimatto sekä itse pelikonsoli, kuten PlayStation tai muu vastaava. 

 

 
KUVIO 2 SmartHand Control -ohjelma 
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3 KOULUYMPÄRISTÖ JA MUSIIKKILIIKUNTA 

Tässä luvussa käsitellään kouluympäristöä perusopetuksen opetussuunnitelman 
(2014) ja lukion opetussuunnitelman (2015) näkökulmasta. Luvussa kuvataan kä-
sitteitä, jotka toistuvat opetussuunnitelmissa ja jotka tukevat myös tätä tutki-
musta. Musiikkiliikunta-osiossa käsitellään musiikkiliikuntaa käsitteenä, mu-
siikkiliikunnan uranuurtajia, rytmiä, rytmikykyä ja kehorytmiikkaa, musiikin 
roolia liikunnassa sekä musiikin, liikkeen ja persoonallisuuden yhteyttä. 

3.1 Opetussuunnitelmien perusteet 

Opetuksessa ja oppimisessa musiikkimatolla on miltei rajattomat käyttömahdol-
lisuudet. Musiikkimaton hyödyntäminen opetuksessa on perusteltua nykyisten 
opetussuunnitelmien eri näkökulmista. Musiikkimaton opetuskäytössä laaja-
alaisuus ja ilmiölähtöisyys, toiminnallinen oppiminen sekä teknologia ja pelilli-
syys ovat väistämättä läsnä. Nämä käsitteet ovat keskeisessä roolissa myös pe-
rusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) ja lukion opetussuunnitelmassa 
(2015). Musiikkimatolla ääni ja liike yhdistyvät, jolloin sen hyödyntäminen eten-
kin musiikin ja liikunnan opetuksessa on loogista. Tässä tutkimuksessa musiik-
kia ja liikuntaa on vaikea erottaa toisistaan ja opetussisällöt ovatkin musiikkilii-
kunnallisia. Matto soveltuu kuitenkin myös muihin oppiaineisiin ja aihekokonai-
suuksiin, mistä esimerkkinä eräs Vantaan alakoulu, jossa musiikkimaton yhtä 
ensimmäisistä prototyypeistä hyödynnettiin lukuaineen opetuksessa. Tässä tut-
kimuksessa toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteita (2015), sillä tutki-
mus toteutetaan lukiossa. Tutkimuksessa hyödynnetään kuitenkin osittain myös 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014), sillä se on sisällöltään 
laajempi ja yksityiskohtaisempi. Perusopetuksen opetussuunnitelma luo myös 
pohjaa lukion opetussuunnitelmalle, jolloin molempien hyödyntäminen on pe-
rusteltua.  

Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan, miten laaja-alaisuuden ja ilmiölähtöi-
syyden, toiminnallisen oppimisen sekä teknologian ja pelillisyyden käsitteet il-
menevät nykyisissä opetussuunnitelmissa. Tutkimuksessa annetaan myös esi-
merkkejä siitä, miten kyseiset käsitteet näkyvät tässä tutkimuksessa tai miten ne 
liittyvät musiikkimattoon. Lisäksi tutkimuksessa avataan musiikkiliikunnan roo-
lia opetussuunnitelmissa. 

3.1.1 Laaja-alaisuus ja ilmiölähtöisyys 

Perusopetuksen yhtenä tavoitteena on laaja-alainen osaaminen, joka tarkoit-
taa ”tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonai-
suutta”. Muuttuvassa maailmassa tieteen- ja taiteenalojen ylittävän ja yhdistävän, 
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laaja-alaisen osaamisen tarve kasvaa. Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluu seitse-
män, osittain toisiinsa liittyvää osaamiskokonaisuutta, jotka ovat ajattelu ja oppi-
maan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huo-
lehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaami-
nen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet huomioidaan 
myös oppiaineiden tavoitteissa ja sisällöissä. (Perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet, 2014, 20–24.) 

Myös lukiokoulutuksen tehtävä ja opetuksen tavoite on vahvistaa laaja-
alaista yleissivistystä ja kokonaisuuksien ymmärtämistä. Toisin sanoen lukio-
opetus ohjaa opiskelijaa jäsentämään elämän laaja-alaisia ilmiöitä ja kehittää 
opiskelijan ymmärrystä monitahoisista keskinäisriippuvuuksista. Opittavat ai-
hekokonaisuudet ovat laaja-alaisia teemoja ja osaamisalueita, joissa oppiainerajat 
ylittyvät. Kaikkien aihekokonaisuuksien yhtenä yhteisenä tavoitteena onkin, että 
opiskelija ”ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä, vuorovaikutussuhteita ja keski-
näisriippuvuuksia sekä osaa jäsentää laaja-alaisia kokonaisuuksia tiedon- ja tai-
donalat ylittävästi ja yhdistävästi”. (Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2015, 
12, 35.) 

Laaja-alaisuus, opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonai-
suudet luovat pohjaa myös ilmiöiden oppimiselle. Opetussuunnitelmissa ilmiö-
käsite on pinnalla ja ilmiöillä viitataan usein nykyajan kulttuurisiin, kansallisiin 
tai maailmanlaajuisiin ilmiöihin, mutta myös oppiaineen sisältöihin liittyviin il-
miöihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2015, 12, 14, 35; Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet, 2014, 31). Oppiaineissa ilmiöllä on selvästi laa-
jempi merkitys kuin yksittäisellä aiheella tai teemalla. Ilmiölähtöinen tai il-
miökeskeinen oppiminen tarkoittaa siis työskentelytapaa, joka perustuu laajojen 
ilmiöiden tarkasteluun, ymmärtämiseen ja oppimiseen. Perusopetuksen opetus-
suunnitelman (2014, 31) mukaan ilmiölähtöiseen opetukseen ja oppimiseen pääs-
tään opetusta eheyttämällä, jota voidaan toteuttaa esimerkiksi ”rinnastamalla eli 
opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikai-
sesti”, ”suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, 
joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita” tai ”muodostamalla op-
piaineista integroituja kokonaisuuksia”. 

Lukion opetussuunnitelmassa nykyajan ilmiöiden ja toimintaympäristöjen 
havainnointi ja analysointi on yksi kaikkien aihekokonaisuuksien yhteisistä ta-
voitteista. Ilmiölähtöisyyttä vahvistaa ajatus, jossa ”jokaisella oppiaineella on ta-
pansa käyttää kieltä, oma käsitteistönsä ja omat tekstikäytäntönsä, jotka avaavat 
samaan ilmiöön eri näkökulmia”. Vaikka ilmiölähtöiseen ajatteluun ja oppimi-
seen pyritään kaikissa oppiaineissa, ilmiölähtöisyyttä tukevat etenkin teema-
opinnot sekä taiteiden väliset kurssit. (Lukion opetussuunnitelman perusteet, 
2015, 16–17, 35, 220–221, 225–226.) Juuri teemaopintoihin ja etenkin taiteiden vä-
lisiin kursseihin musiikkimatto teknologisena ja taiteita yhdistävänä projektina 
sopisi hyvin. 

Musiikkimatto tukee laaja-alaista ja ilmiölähtöistä opetusta, sillä sen avulla 
on luonnollista yhdistää esimerkiksi musiikki ja liikunta toisiinsa tai toisaalta 
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musiikki tai liikunta voidaan yhdistää myös muihin oppiaineisiin. Ilmiöiden tar-
kastelussa ja oppimisessa musiikkimatto on yhdenlainen työtapa, jossa toimin-
nallisuus, kokemuksellisuus ja teknologia on keskiössä. Toki musiikkimaton 
opetuskäyttö ilmiöiden tarkastelussa vaatii opettajalta pedagogista ja teknistä 
osaamista sekä luovuutta, sillä opetuskäyttöön ei ole vielä valmiita sovelluksia 
tai malleja. 

3.1.2 Toiminnallinen oppiminen 

Toiminnallinen oppiminen on laaja käsite. Sillä voidaan tarkoittaa toiminnallis-
ten opetusmenetelmien hyödyntämistä, tekemällä oppimista, liikkeen avulla op-
pimista, fyysistä aktiivisuutta tai toisaalta istumisen vähentämistä. Toiminnalli-
suus voi olla kaikkea seisomapöytien, jumppapallojen ja tasapainolautojen hyö-
dyntämisestä toiminnallisiin opetusmenetelmiin ja edelleen opiskelua jaksotta-
viin taukojumppiin. (Moilanen & Syväoja, 2017.) Koska lapset ja nuoret oppivat 
eri tavoin ja eri havaintoaistien avulla, toiminnallinen oppiminen mahdollistaa 
monipuolisemman aistien käytön oppimisessa. Toiminnallinen oppiminen nos-
taa havaintojen tekemisessä kinesteettisen ja taktiilisen aistin auditiivisen ja vi-
suaalisen aistin rinnalle. Kinesteettisyys ja taktiilisuus taas tekevät oppimisesta 
usein konkreettisempaa ja helpommin ymmärrettävää. (Dunn ym., 2009.) Toi-
minnallisen oppimisen käsite on lähellä aktiivisen oppimisen käsitettä, jonka 
mukaan oppilaalla on aktiivinen rooli, vastuu omasta oppimisestaan ja hän esi-
merkiksi havainnoi ympäristöä omien mieltymystensä mukaan. Näin hän voi 
itse vaikuttaa oppimiskokemukseensa. Toiminnallinen oppiminen voi sisältää 
esimerkiksi liikettä, draamaa, väittelyitä, roolipelejä tai tutkimusta. (Kimonen & 
Nevalainen, 1995, 32, 39.) Jo vuosikymmeniä ennen kuin aktiivisen, osallistavan 
ja toiminnallisen oppimisen käsitteet nousivat pintaan, tutkijat osoittivat lasten 
oppivan helpommin ja enemmän aktiivisesti osallistumalla kuin vain kuuntele-
malla (Dunn ym., 2009). 

Toiminnallisen oppimisen ja aktiivisemman koulupäivän edistämiseksi 
hallituksen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin kuuluu 
Liikkuva koulu –ohjelma, jossa lähes 90% peruskoululaisista on mukana. Halli-
tusohjelman tavoitteena on saavuttaa kaikki peruskouluikäiset, jotta jokainen pe-
ruskouluikäinen liikkuisi vähintään tunnin päivässä. Lisäksi toiminta laajenee 
nyt myös toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksiin. Liikkuvassa koulussa kes-
keistä on oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen 
vähentäminen. Toiminnallisten opetusmenetelmien lisäksi liikkuvissa kouluissa 
panostetaan välitunti- ja koulumatkaliikuntaan. (Kujala & Siekkinen, 2017; Likes, 
2016; Liikkuva koulu –esite, 2016; Aira & Kämppi, 2017.) 

Aktiivisen oppimisen ei aina siis tarvitse olla ”hikiliikuntaa” (Moilanen & 
Syväoja, 2017). Kimonen ja Nevalainen (2017) kuvaavat ihanteellisen ja koulutus-
muutoksen läpikäyneen koulun keskittyvän opettajien ammatillisen autonomian 
ja yhteistyön sekä koulukohtaisen opetussuunnitelman lisäksi etenkin oppilas-
keskeiseen toiminnalliseen oppimiseen. Koulutus on yhteydessä yhteiskunnan 
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todellisiin ilmiöihin ja oppilaskeskeisessä toiminnallisessa oppimisessa tavoit-
teena onkin lisätä toiminnallisia oppimisprosesseja, jotka linkittyvät todellisten 
tilanteiden kautta oppilaan elämään, kokemuksiin ja käytännön ongelmiin. (Ki-
monen ja Nevalainen, 2017.) Kimosen (2013) mukaan toiminnallisuus edistää 
ymmärtävää kokonaisuuden hahmottamista, joka taas mahdollistaa todellisten 
ongelmien ratkaisemisen. Kun toiminnallisuus ja kokonaisvaltaisuus yhdiste-
tään, ”saavutetaan toiminnan taso, joka ei ole aikaisemman taidon ja tiedon tois-
tamista, vaan kykyä toimia myös uusissa tilanteissa”. Aiemmin hankittu tieto 
auttaa jäsentämään yhä laajempia ja monimutkaisempia, todellisia tilanteita. Ki-
teytetysti Kimonen kuvaa ihanteellisen opetuksen olevan toiminnallista, koko-
naisvaltaista, ongelmakeskeistä ja elämänläheistä. (Kimonen, 2013.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa toiminnallinen oppiminen on ko-
rostuneessa asemassa. Perusopetuksessa painotetaan toiminnallisia työtapoja, 
sillä ”kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikku-
minen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota”. Myös 
ryhmään kuulumisen tunnetta, toisin sanoen yhteisöllistä oppimista tukevat työ-
tavat vahvistavat motivaatiota. Draamatoiminnassa ja muissa taiteellisissa ilmai-
sukeinoissa, joissa oppilaalla on mahdollisuus ilmaista itseään monipuolisesti 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa, oppilaan kasvu itsensä tuntevaksi, itsetun-
noltaan terveeksi ja luovaksi ihmiseksi parhaimmillaan kehittyy. Toiminnalliset 
työtavat mainitaan uudelleen myös (3–6 vuosiluokkien) ajattelu- ja oppimaan op-
piminen –osaamiskokonaisuudessa ajattelun taitojen harjoittelussa. Työelämä-
taidot ja yrittäjyys –osaamiskokonaisuudessa taas työprosessien suunnittelua, 
hypoteesien asettamista, erilaisten vaihtoehtojen kokeilemista ja johtopäätösten 
tekemistä voidaan oppia toiminnallisissa oppimistilanteissa. Lisäksi perusope-
tuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaaviin periaatteisiin kuuluu vuorovai-
kutus ja monipuolinen työskentely -kokonaisuus, jonka mukaan oppiva yhteisö 
tunnistaa oppimisen moninaisuuden, toimii joustavasti ja näin rohkaisee kokei-
lemiseen sekä antaa tilaa toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumi-
selle, leikille ja elämyksille. Myös eri oppiaineissa korostetaan toiminnallisia, ko-
kemuksellisia, elämyksellisiä ja luovia työtapoja. Esimerkiksi musiikissa toimin-
nallinen oppiminen ”edistää oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen 
kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden 
kanssa”. Liikunnassa taas fyysisen aktiivisuuden lisäksi korostetaan yhteistoi-
minnallisuutta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 24, 27, 30, 
155, 141, 263, 422, 149, 275, 435.) 

Lukion opetussuunnitelmassa toiminnallisuudesta puhutaan lähinnä yh-
teistoiminnallisuutena, mutta koska lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen op-
pimäärälle, voidaan olettaa, että toiminnallinen oppiminen jatkuu ja kannattaa 
myös lukiossa. Toiminnallisia työtapoja korostetaan paitsi liikunnassa myös tai-
teiden välisillä kursseilla, joiden tavoitteena on muun muassa, että opiskelija ”ke-
hittää taitoaan ilmaista itseään kokemuksellisuutta, moniaistisuutta ja toiminnal-
lisuutta hyödyntämällä.” (Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2015, 208–210, 
225.) 
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Musiikkimatto tukee toiminnallista oppimista, sillä siinä liike ja kokeminen 
ovat läsnä. Toiminnallisena opetusmenetelmänä musiikkimattoa voi hyödyntää 
eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa. Toisaalta, se ohjaa kokonaisvaltaiseen 
taiteelliseen ilmaisuun myös itsessään. Yksilö voi toimia ja havainnoida toimin-
taansa musiikkimatolla itsenäisesti, mutta se on myös oiva tapa kehittää ryhmän 
keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistoiminnallisuutta. Käyttötarkoituksesta 
riippuen toimintaa voi soveltaa myös toiminnallisuudesta aktiiviseen liikuntaan. 

3.1.3 Teknologia ja pelillisyys 

Teknologia esiintyy nykyisissä opetussuunnitelmissa lähinnä tieto- ja viestintä-
teknologisen osaamisen yhteydessä. Tieto- ja viestintäteknologia on sekä oppi-
misen kohde että väline ja sitä hyödynnetään kaikilla vuosiluokilla, eri oppiai-
neissa sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja muussa koulutyössä. Sen 
avulla oppilas voi tehdä ajatuksistaan ja ideoistaan näkyviä monin eri tavoin ja 
siten kehittää ajattelun ja oppimisen taitojaan. Samoin kuin opetusteknologiat, 
tieto- ja viestintäteknologia on merkittävä osa monipuolisia oppimisympäristöjä. 
Sen avulla edistetään vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä yhteisöllistä, moniais-
tista ja monikanavaista työskentelyä. Myös uudet tieto- ja viestintäteknologiset 
ratkaisut huomioidaan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi.  (Perusopetuk-
sen opetussuunnitelma, 2014, 23, 29.) 

Sen lisäksi, että tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on oma osaamis-
kokonaisuutensa seitsemästä laaja-alaisesta osaamiskokonaisuudesta, teknolo-
gia liittyy vahvasti myös muihin osaamiskokonaisuuksiin. Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen –osaamiskokonaisuudessa mainitaan oppimaan oppimisen taitojen 
karttuvan myös teknologisia apuvälineitä hyödyntämällä. Itsestä huolehtiminen 
ja arjen taidot –osaamiskokonaisuudessa todetaan oppilaiden tarvitsevan tietoa 
teknologiasta, sen kehityksestä, monimuotoisuudesta ja vaikutuksista eri elä-
mänalueilla ja ympäristössä. Ylemmillä vuosiluokilla näiden merkitystä pohdi-
taan oman elämän lisäksi kouluyhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Ylemmillä 
vuosiluokilla opetellaan myös teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallinta-
mista sekä pohditaan teknologian eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden mahdol-
lisuuksia. Monilukutaito –osaamiskokonaisuudessa ”oppilaiden tulee voida har-
joittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin 
hyödyntävissä oppimisympäristöissä” ja taas työelämätaidot ja yrittäjyys –osaa-
miskokonaisuudessa todetaan työelämän, ammattien ja työn luonteen muuttu-
neen muun muassa teknologisen kehityksen seurauksena. (Perusopetuksen ope-
tussuunnitelma, 2014, 20–24, 281–285.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa teknologia-käsite on oppiaineissa 
esillä etenkin taito- ja taideaineissa. Liikunnanopetuksessa oppimisympäristöi-
hin ja työtapoihin liittyviä tavoitteita voidaan tukea liikuntateknologialla. Musii-
kissa taas voidaan toteuttaa musiikkiteknologiaan liittyviä kokonaisuuksia. Alla 
(taulukko 2) esitellään musiikinopetuksen tavoitteet, arvioinnin kohteet ja arvo-
sanan kahdeksan arviointikriteerit teknologian näkökulmasta. (Perusopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteet, 2014, 141, 265, 275, 424–425, 435.) Toisaalta, ope-
tussuunnitelman tavoitteet ja teknologiset työtavat eivät välttämättä toteudu 
käytännössä. Toteutus vaatii esimerkiksi riittävästi teknologisia laitteita, opetta-
jan omaa teknologista osaamista sekä ohjelmiin perehtymistä. Opettajan tulisi 
osata myös pedagogisesti soveltaa teknologiaa tarkoituksenmukaisesti osaksi 
oppimista. Vähenevien resurssien ja lisääntyneiden työtehtävien lomassa tämä 
voi kuitenkin olla monelle opettajalle liian työläs opetusmenetelmä aktiivisesti 
toteutettavaksi. Näin teknologian opetuskäyttö voi asettaa eri koulujen oppilaat 
hyvin eriarvoiseen asemaan teknologisten valmiuksien oppimisen suhteen. 

TAULUKKO 2 Musiikinopetuksen tavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit  
Opetuksen tavoite Arvioinnin 

kohteet 
oppiai-
neessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Vuo-
siluo-
kat 1–
2 

Antaa tilaa oppilaiden omille 
musiikillisille ideoille ja im-
provisoinnille sekä ohjaa 
heitä suunnittelemaan ja to-
teuttamaan pienimuotoisia 
sävellyksiä tai muita kokonai-
suuksia käyttäen äänellisiä, 
liikunnallisia, kuvallisia, tek-
nologisia tai muita ilmaisu-
keinoja. 

- - 

Vuo-
siluo-
kat 3–
6 

Rohkaista oppilasta improvi-
soimaan sekä suunnittele-
maan ja toteuttamaan pieni-
muotoisia sävellyksiä tai mo-
nitaiteellisia kokonaisuuksia 
eri keinoin ja myös tietoja 
viestintäteknologiaa käyt-
täen. 

Luovan 
musiikilli-
sen ajatte-
lun ilmai-
seminen 
eri keinoin 

Oppilas keksii omia rat-
kaisuja käyttäen ääntä, 
musiikkia, kuvaa tai 
muita ilmaisutapoja ja 
osaa tarvittaessa ohja-
tusti hyödyntää musiik-
kiteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia. 

Vuo-
siluo-
kat 7–
9 

Ohjata oppilasta musiikin tal-
lentamiseen ja tieto- ja vies-
tintäteknologian luovaan il-
maisulliseen käyttöön sekä 
musiikin tekemisessä että 
osana monialaisia kokonai-
suuksia. 

Musiikki-
teknolo-
gian 
käyttö 

Oppilas osaa käyttää mu-
siikkiteknologian tarjo-
amia mahdollisuuksia 
omassa tai ryhmän ilmai-
sussa. 

 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015, 39) teknologia, tai tarkemmin 
”teknologia ja yhteiskunta” on yksi kaikille lukioille yhteisistä aihekokonaisuuk-
sista. Aihekokonaisuuden johdantotekstissä ihmisen rooli teknologian kehittä-
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jänä korostuu, sillä ”ihminen rakentaa maailmaa tarpeidensa pohjalta uusia rat-
kaisuja etsien ja luoden” ja teknologian kehittämisessä tärkeitä näkökulmia ovat-
kin luovuus, ongelmanratkaisu, tarkoituksenmukaisuus, toimivuus ja kestävä 
tulevaisuus. Kokonaisuutta voidaan tarkastella paitsi historian, nykyhetken ja 
tulevaisuuden näkökulmista, myös kodin, työelämän ja vapaa-ajan näkökul-
mista. Teknologista kehitystä arvioidaan myös muun muassa hyvinvoinnin nä-
kökulmasta. Opiskelijoita rohkaistaan ottamaan kantaa ja osallistumaan teknolo-
gioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Lisäksi teknologian soveltamiseen tu-
tustutaan eri aloilla ja mahdollisesti yhteistyössä teknologia-alan eri toimijoiden 
kanssa. (Lukion opetussuunnitelma, 2015, 39.) 

Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuuden yleisenä tavoitteena on, että 
opiskelija syventää ymmärrystään teknologian ja yhteiskunnan kehityksen vuo-
rovaikutteisuudesta, mutta kokonaisuuteen liittyy myös tarkempia ja yksityis-
kohtaisempia tavoitteita, jotka näkyvät alla olevassa taulukossa 3. (Lukion ope-
tussuunnitelma, 2015, 39.) 

TAULUKKO 3 Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuuden tavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija 

• käyttää eri oppiaineiden tietoja ja taitoja arvioidessaan teknologian eri 
ilmentymiä sekä pohtiessaan teknologisten innovaatioiden vaikutuksia 
ja teknologian moninaisia kehittämismahdollisuuksia 

• ymmärtää ihmisen suhdetta teknologiaan sekä osaa pohtia teknologian 
osuutta ja merkitystä elämäntapojen muotoutumisessa, yhteiskunnan 
muutoksissa ja ympäristön tilaan vaikuttavana tekijänä 

• ymmärtää tieteen, taiteen ja teknologian kehityksen keskinäistä vuoro-
vaikutusta 

• rohkaistuu käyttämään omia mahdollisuuksiaan, luovuuttaan ja ongel-
manratkaisutaitojaan hakiessaan ratkaisuja käytännöllisiin ongelmiin 
sekä oppii suhtautumaan erehdyksiin luovaan prosessiin kuuluvana 
kokemuksena 

• oppii yhteistyön taitoja ja yrittäjyyttä sekä tutustuu teknologisilta rat-
kaisuiltaan kiinnostaviin yrityksiin ja innovatiivisiin työelämän toimi-
joihin 

• osaa tehdä järkeviä teknologiaa koskevia valintoja kansalaisena ja ku-
luttajana 

• osaa pohtia teknologian, talouden ja politiikan vuorovaikutusta sekä 
teknologisten vaihtoehtojen vaikutusta työpaikkojen kehitykseen, työn 
sisältöön ja työllisyyteen 

 

Lukion opetussuunnitelmassa (2015) teknologia on mukana myös eri oppiai-
neissa ja kursseilla. Samoin kuin perusopetuksessa, lukiossa voidaan hyödyntää 
liikuntateknologiaa liikunnanopetuksessa. Musiikissa opiskelija voi kehittää val-
miuksiaan muun muassa teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmai-
sussa ja taas kuvaamataidossa ”uudet teknologiat ja mediaympäristöt ovat sekä 
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tutkittavia ilmiöitä että kuvallisen tuottamisen välineitä”. Lukiossa teemaopin-
toihin kuuluu tutkiva työskentely teknologialla (TO2) –kurssi, jossa opiskelija 
suunnittelee, toteuttaa ja esittää johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän doku-
mentoidun projektin, keksinnön tai muun tuotoksen yksin tai ryhmässä. Myös 
taiteiden välisillä kursseilla teknologia on otettu huomioon, sillä monitaiteellinen 
musiikkiprojekti (TA1) –kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää tek-
nologisia taiteellisen ilmaisun keinoja ja taas nykytaiteen keinoin (TA2) –kurssilla 
mahdolliset teknologiat valitaan yhdessä ja monitaiteellisia projekteja toteute-
taan erilaisiin ympäristöihin. (Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2015, 208, 
211, 214, 220, 225–226.) Myös lukiossa teknologian käytännön toteutus riippuu 
lukion omista laitteista sekä opettajan aktiivisuudesta hyödyntää teknologiaa 
opetuksessa. Lukiossa teknologian opetuskäyttö ei ole kuitenkaan yhtä riippu-
vainen laitteista kuin perusopetuksessa, sillä lukio voi velvoittaa opiskelijan 
hankkimaan esimerkiksi tietokoneen. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 
(2015, 15) mukaan ”opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyt-
töön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei 
koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa”. Lukio-opinnoissa opiskelijan on myös mah-
dollista valita sellaisia valinnaisia kursseja, joissa teknologia on vahvasti läsnä. 
Toisaalta, jos teknologian hyödyntäminen opiskelussa ei tunnu luontevalta, opis-
kelija voi myös välttää sellaiset valinnaiset kurssit. Näin lukio tarjoaa opiskeli-
joille erilaisia mielenkiinnonkohteita ja opinpolkuja. 

Teknologian lisäksi peleistä ja pelillisyydestä mainitaan opetussuunnitel-
missa. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan pelit ja pelillisyyden mah-
dollisuudet huomioidaan työtapojen valinnassa. Ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen –osaamiskokonaisuudessa muun muassa pelillisyys ”edistää oppimisen iloa 
ja vahvistaa edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen”. Etenkin 1–2 vuo-
siluokilla pelit kuuluvat arkeen, ne tarjoavat mahdollisuuksia harjoitella vuoro-
vaikutustaitoja ja pelillisyydellä edistetään tieto- ja viestintäteknologista oppi-
mista. Myös 3–6 vuosiluokilla pelien, leikkien ja yhteisten tehtävien ohessa opi-
taan sääntöjä, sopimuksia, luottamusta ja päätöksentekoa. Oppiaineissa pelit ja 
pelillisyys näkyvät etenkin matematiikan ja kielten opiskelussa läpi peruskou-
lun. Matematiikassa oppimispelit nähdään tärkeänä ja motivoivana työtapana ja 
taas kielten opiskelussa pelillisyys, samoin kuin musiikki ja draama, antaa oppi-
laalle mahdollisuuden käyttää karttuvaa kielitaitoaan. Myös maantiedossa pelil-
lisyys mainitaan oppilaita motivoivana tekijänä ja liikunnassa pelit yhdessä mui-
den monipuolisten työtapojen kanssa ”mahdollistavat osallisuuden, pätevyy-
den, itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia” (Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 20–21, 30–31, 100–101, 156, 
199, 236, 386, 435.) Pelit ja pelillisyys huomioidaan myös lukiossa, vaikka ne mai-
nitaan lukion opetussuunnitelmassa huomattavasti harvemmin. Samoin kuin pe-
ruskoulussa, lukiossa pelit ovat läsnä kielten opiskelussa, jossa ne nähdään yh-
tenä ajankohtaisena tekstilajina. Myös maantiedon ja biologian arvioinneissa 
mainitaan, että opiskelija voi osoittaa tietojaan ja taitojaan muiden arviointikoh-
teiden lisäksi esimerkiksi laatimalla pelin. Terveystiedon pakollisella kurssilla 
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taas käsitellään peliriippuvuutta yhtenä riippuvuuden muotona. (Lukion ope-
tussuunnitelman perusteet, 2015, 51, 57, 63, 69, 141, 147, 205.) Tänä päivänä esi-
merkiksi pelisuunnittelija ja pelinkehittäjä ovat ammattinimikkeitä ja osittain 
siksi on tärkeää, että pelit ja peliala on huomioitu myös opetussuunnitelmissa. 
Pelillistetty opetus ja virtuaaliset opetuspelit eivät aina kuitenkaan palvele oppi-
mista. Niillä lapsilla ja nuorilla, joilla liiallinen pelaaminen on kehittynyt jo on-
gelmaksi, opetuspelit eivät välttämättä palvele oppimista tai muuta kehitystä. 
Pelien opetuskäyttö onkin vain yksi työtapa, jota tulisi hyödyntää tarkoituksen-
mukaisesti ja sopivassa suhteessa muiden työtapojen kanssa. 

Teknologia ja pelillisyys liittyvät vahvasti musiikkimattoon ja sen käyttö-
liittymiin, ovathan ne jo itsessään teknologisia innovaatioita. Musiikkimatolla on 
laajat pelilliset käyttömahdollisuudet koulussa ja muissa ympäristöissä, vaikka 
tässä tutkimuksessa ei käytetä mitään valmista oppimispeliä. Sen sijaan harjoit-
teita sovellettiin ja pelillistettiin erilaisia pelielementtejä hyödyntäen. Opetuspelit 
lisäävät tutkitusti yläkoulu- ja lukioikäisten sisäistä motivaatiota, älyllistä yrittä-
mistä ja siten parantavat oppimistuloksia (Hawlitschek & Joeckel, 2017). Myös 
yliopisto-opiskelijoilla opetuspelien on todettu parantavan oppimistuloksia 
(Luchi, Montrezor & Marcondes, 2017). Toisinaan opetuspelien ulkopuolisia oh-
jeita, esimerkiksi opettajan antamia lisäohjeita, ei edes tarvita. Niiden on tutkittu 
kuormittavan turhaan opiskelijan kognitiivista kapasiteettia, kun taas huvin ja 
hauskanpidon vuoksi pelaaminen antaa parempia oppimistuloksia (Hawlitschek 
& Joeckel, 2017). Kaiken kaikkiaan teknologia ja pelit, musiikkimatto mukaan lu-
kien, ovat ajankohtaisia ja motivoivia tapoja oppia uutta niin koulussa kuin va-
paa-ajalla. 

3.1.4 Musiikkiliikunnan rooli 

Nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa termit musiikkilii-
kunta ja rytmi mainitaan lähinnä musiikinopetuksessa. Liikunnassa musiikkilii-
kunta-termiä ei korosteta omana sisältönään tai arvioinnissa yhtä voimakkaasti 
kuin musiikissa, mutta termi löytyy eri liikuntamuodoista puhuttaessa. Musiik-
kiliikunnan näkyminen nimenomaan liikunnanopetuksessa eroaa perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien 2004 ja 2014 välillä huomattavasti. Perusopetuksen 
opetussuunnitelmassa 2004 musiikkiliikunta mainitaan liikunnan sisällöissä 
omana osa-alueenaan. Myös arvioinnissa puhutaan rytmin tai musiikin mukaan 
liikkumisesta sekä rytmin merkityksen ymmärtämisestä liikunnassa. Sen sijaan 
nykyisessä, vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmassa ei enää puhuta 
yksittäisistä liikuntalajeista tai -muodoista, vaan laajemmista ilmiöistä, kuten ta-
sapaino- ja liikkumistaidoista. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 
2004, 247–250; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 148–150, 
273–276, 433–437.) Näin ollen musiikkiliikunta terminä ei korostu liikunnassa sa-
malla tavoin kuin ennen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö musiikkilii-
kuntaa opetettaisi myös jatkossa. Musiikkiliikunnan opetus ja sen laatu riippuvat 
esimerkiksi oppilaiden toiveista kurssisisältöihin liittyen ja opettajan omasta 
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osaamisesta. Myös yhteistyö seurojen, järjestöjen tai esimerkiksi paikallisen tans-
siopiston kanssa tuo lisää mahdollisuuksia ja osaamista musiikkiliikunnan ope-
tukseen koulussa. Tässä kappaleessa esitetään tarkemmin, miten musiikkiliikun-
taa tukevat tavoitteet, sisällöt ja arviointi näkyvät musiikin ja liikunnanopetuk-
sessa nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Lopuksi nostetaan 
muutamia huomioita myös lukion opetussuunnitelman perusteista. 

Tavoitteet. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) musiikkiliikuntaa 
tukevat tavoitteet näkyvät eri tavoin musiikissa ja liikunnassa. Musiikissa tavoit-
teet ovat spesifimpiä ja lähempänä musiikkiliikunnan yleisiä tavoitteita. Sen si-
jaan liikunnassa musiikkiliikuntaa tukevat tavoitteet ovat laajempia ja ne edus-
tavat monen muunkin liikuntamuodon kuin vain musiikkiliikunnan tavoitteita. 
Molemmissa, niin musiikissa kuin liikunnassakin, korostuvat kuitenkin yhteisöl-
lisyys ja itsensä ilmaiseminen. 

Musiikinopetuksen tavoitteena vuosiluokilla 1–2 on ”kannustaa oppilasta 
kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsit-
teitä liikkuen ja kuunnellen” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 
2014, 141). Liikkuminen yhdessä musiikin kanssa onkin tämän ikäiselle oppi-
laalle luonnollinen ja leikinomainen tapa oppia sekä musiikillisia että kehonhal-
linnallisia ja -hahmotuksellisia taitoja. Vuosiluokkien 1–2 musiikinopetuksen ta-
voitteissa kehotetaan myös ”antamaan tilaa oppilaiden omille musiikillisille ide-
oille ja improvisoinnille sekä ohjaamaan heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan 
pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikun-
nallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja” (Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet, 2014, 141). Myös tässä tavoitteessa liikunta on nos-
tettu esille omana ilmaisukeinonaan ja tavoite tuo hyvin ilmi nykyisen ilmiöläh-
töisen oppimisen, jossa eri oppiaineet yhdistyvät entistä sujuvammin toisiinsa ja 
oppiaineiden tarkat rajat hiipuvat. Lisäksi 1–2 vuosiluokkien musiikinopetuksen 
tavoitteena on ”innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperin-
töönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kult-
tuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta” (Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet, 2014, 142). Tässä tavoitteessa on jälleen mainittu liikkuminen 
yhtenä musiikillisen kulttuuriperinnön kokemismuotona, mutta myös musiikin 
esteettisyys herättää mielikuvan musiikin kokemuksellisuudesta ja kehollisuu-
desta.  

Vuosiluokilla 3–6 musiikinopetuksen tavoitteena perusopetuksen opetus-
suunnitelman 2014 mukaan on ”ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja 
laulamiseen sekä kehittää keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaito-
aan musisoivan ryhmän jäsenenä” ja ”kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, 
kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen” (Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 263). Aikaisempiin vuosi-
luokkiin verrattuna tavoitteissa korostuu enemmän rytmikyvyn kehittäminen. 
Myös kehollisuus ja ilmaisu liikunnan avulla tukevat tavoitteita musiikkiliikun-
nan suunnassa. 
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Yläkoulussa musiikkiliikuntaa tukevia tavoitteita on löydettävissä myös 
musiikinopetuksesta. Yläkoulussa tavoitteena on yhä edelleen kannustaa oppi-
lasta soitto- ja yhteismusisointitaidoissa keho-, rytmi-, melodia ja sointusoittimin. 
Yllättävää on kuitenkin se, että musiikkiliikunnalle on asetettu myös oma tavoit-
teensa, jonka mukaan ”oppilasta tulee rohkaista monipuoliseen musiikkiliikun-
nalliseen kokemiseen ja ilmaisuun” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teet, 2014, 422). Vasta tässä vaiheessa musiikkiliikunta mainitaan omana termi-
nään ensimmäisen kerran. Tavoite todistaa, ettei musiikkiliikuntaa ole unoh-
dettu peruskoulusta, edes ylemmiltä luokilta. 

Toisin kuin musiikinopetuksessa, liikunnanopetuksessa musiikkiliikuntaa 
tukevia tavoitteita ei suoranaisesti ole. Peruskoulun liikunnan tavoitteet on jaettu 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn mukaan ja tavoitteet ovat hy-
vin laajoja. Alkuopetuksessa yksi fyysisen toimintakyvyn tavoite liikunnassa 
on ”--rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään liikunnan avulla” (Perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 148), mutta tässä ilmaisu-termin voi yh-
distää mihin liikuntamuotoon tai -lajiin tahansa, ei vain ilmaisuliikuntaan. Mu-
siikkiliikuntaa ajatellen fyysisen toimintakyvyn tavoite kolme eli T3 puoltaa par-
haiten myös musiikkiliikunnan tavoitetta sekä ala- että yläkoulussa. T3:n mu-
kaan oppilasta tulee ohjata vahvistamaan ja kehittämään tasapaino- ja liikkumis-
taitojaan, jotta hän osaa soveltaa niitä erilaisissa ympäristöissä, eri vuoden-
aikoina ja eri liikuntamuodoissa. Lisäksi liikunnan sosiaalisen toimintakyvyn 
kannalta tavoite kahdeksan eli T8 (1–2 vuosiluokilla T7) tukee musiikkiliikuntaa. 
Myös tämä tavoite säilyy lähes samanlaisena koko peruskoulun ajan. Tavoitteen 
ideana on ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuoro-
vaikutuksellisissa liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen. Myös psyykkisen 
toimintakyvyn tavoite T11 (1–2 vuosiluokilla T9) palvelee musiikkiliikuntaa lii-
kunnanopetuksessa koko peruskoulun ajan. Tämän tavoitteen tarkoituksena on 
tukea oppilaan myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhtei-
söllisyydestä sekä 1–2 vuosiluokilla ohjata oppilasta monipuoliseen ilmaisemi-
seen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 148–149, 274, 434.) 
Kuten kaikista edellä mainituista tavoitteista nähdään, musiikkiliikunnalle, ai-
van kuten muillekaan liikuntamuodoille tai -lajeille, ei ole asetettu omia tavoit-
teita liikunnassa. Tämä taas antaa opettajalle yhdessä oppilaiden kanssa enem-
män vapauksia sisältöjen suunnittelun suhteen. 

Sisällöt. Vaikka musiikkiliikunta ei varsinaisesti ole oma sisältönsä perus-
koulun musiikissa tai liikunnassa, musiikkiliikuntaan viittaavia sisältöjä on kui-
tenkin olemassa. Etenkin musiikinopetuksessa musiikin ja liikunnan sekä mui-
den taiteiden yhdistäminen tuodaan esille. Opetussuunnitelmassa 2014 musii-
kinopetuksen sisällöt on ryhmitelty laajemmiksi sisältöalueiksi. Musiikkiliikun-
taan viittaavia sisältöalueita ovat pääosin S1, S2 ja alkuopetuksessa myös S4 ja 
nämä sisältöalueet löytyvät kaikilta vuosiluokilta hieman muunneltuina ikäkau-
delle sopivalla tavalla. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 142, 
264, 423.) Sisältöalueen S1 nimi on ”miten musiikissa toimitaan”. Sisältöaluee-
seen kuuluu luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen, liikkumisen 
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sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitojen harjoittelu musisoi-
van ryhmän jäsenenä. Opetuksessa keskeistä on rohkaista oppilasta ilmaisuun ja 
keksimiseen sekä näiden taitojen monipuoliseen kehittämiseen. Myös omien ide-
oiden ja ratkaisujen tuottamista tulisi tukea. Tämä vaatii myönteistä yhteishen-
keä, minkä luominen yhdessä onkin osa tätä sisältöaluetta. Sisältöalue S2 ”mistä 
musiikki muodostuu” liittyy musiikkiliikuntaan siten, että siinä keskitytään mu-
siikkikäsitteisiin, kuten rytmiin, melodiaan ja dynamiikkaan, sekä käsitteiden 
hahmottamisen kehittämiseen musisoidessa. Myös musiikin tulkinta ja ilmaisul-
liset keinot ovat keskiössä tässä sisältöalueessa. Lisäksi alkuopetuksessa sisältö-
alue S4 eli ”musiikinopetuksen ohjelmisto” pitää sisällään lauluja, leikkejä, loruja, 
liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä luovan toiminnan mahdollisuuksia. 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 142, 264, 423.) 

Liikunnanopetuksessa musiikkiliikunta kiteytyy vain yhden sisältöalueen 
alle. Musiikkileikeistä, rytmin mukaan liikkumisesta ja jopa itse musiikkiliikun-
nasta puhutaan sisältöalueessa S1 eli fyysisessä toimintakyvyssä. Tämä sisältö-
alue ja musiikkiliikunta sen osana mainitaan peruskoulun jokaisella vuosiluo-
kalla. Alkuopetuksessa fyysisen toimintakyvyn sisältöalueessa mainitaan muun 
muassa kehonhallinnan edistäminen tehtävien, kuten voimistelu- ja musiikki-
leikkien avulla. Tällaiset tehtävät harjaannuttavat kehonhahmotusta, ilmaisua ja 
rytmin mukaan liikkumista. Myös 3–6 ja 7–9 vuosiluokilla kyseiseen sisältöalu-
eeseen kuuluu tasapaino-, liikkumis-, ja välineenkäsittelytaitojen vahvistaminen 
liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta 
sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla. Lisäksi sisältöalueessa mai-
nitaan monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit, jotka mahdollistavat osal-
lisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden 
kokemuksia. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 149, 274, 
434–435.) Musiikkiliikunnan näkökulmasta on hienoa huomata, että musiikki- ja 
tanssiliikunta sekä voimistelu ovat kaikki mainittu erikseen omina liikuntamuo-
toinaan. Tämä tuo kyseisille liikuntamuodoille enemmän painoarvoa liikunnan-
opetuksessa verrattuna esimerkiksi siihen, että vain yksi näistä olisi mainittu. 
Myös kehollinen ilmaisu ja esteettisyys on nostettu esiin jokaisella vuosiluokalla 
S1 sisältöalueessa, mikä on tärkeää paitsi muidenkin liikuntamuotojen kannalta, 
myös musiikkiliikunnan näkökulmasta. 

Arviointi. Liikunnanopetuksessa musiikkiliikunta itsessään ei ole arvioin-
nin kohteena vaan osa laajempaa fyysisen toimintakyvyn kokonaisuutta. Sen si-
jaan musiikinopetuksessa vuosiluokilla 3–6 ja 7–9 musiikkiliikuntaa arvioidaan 
jopa omana osa-alueenaan ja sen arvioinnille on asetettu omat kriteerit hyvälle 
osaamiselle sanallista arviointia varten tai arvosanalle kahdeksan numeroarvi-
ointia varten. Vuosiluokilla 3–6 tavoitteena on ”kannustaa oppilasta keholliseen 
musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liik-
kuen” ja arviointikriteerinä hyvälle osaamiselle tai arvosanalle kahdeksan puo-
lestaan on, että ”oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilli-
seen ilmaisuun”. Vuosiluokilla 7–9 tavoitteena on myös ”rohkaista oppilasta mo-
nipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun” ja arviointikritee-
rinä hyvälle osaamiselle tai arvosanalle kahdeksan sen sijaan on, että ”oppilas 
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osoittaa hahmottavansa musiikin perussykkeen liikkuessaan ja sovittaa liikeil-
maisuaan kuulemaansa musiikkiin”. (Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet, 2014, 265, 425.) Tämän perusteella voidaan todeta, että liikunnan opetuk-
sessa musiikkiliikunnan arviointi tai arvioimattomuus on opettajan päätettävissä, 
kun taas musiikinopetuksessa musiikkiliikunnan arviointi on valtakunnallisesti 
määrätty yhdeksi arvioinnin osa-alueeksi. 

Lukion opetussuunnitelman perusteista korostuvat musiikkiliikunnan nä-
kökulmasta pitkälti samat huomiot kuin perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteista. Liikunnanopetuksen tehtävä myös lukiossa on opiskelijan fyysisen, 
sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehit-
täminen. Musiikkiliikunta yhtenä liikuntamuotona soveltuu paitsi liikunnan pa-
kollisille kursseille, myös erityisesti valtakunnallisille syventäville kursseille. 
Musiikinopetuksessa ja oppimisessa taas olennaista on ilmaiseminen, yhdessä te-
keminen ja myönteiset kokemukset. Lukion musiikinopetuksessa musiikkilii-
kunta soveltuu erityisesti valtakunnalliselle syventävälle ”musiikki viestii ja vai-
kuttaa” -kurssille, jonka tavoitteena on tutustua musiikin käyttöön ja vaikutus-
mahdollisuuksiin sekä tutkia musiikin yhteyttä esimerkiksi liikkeeseen ja näin 
ymmärtää laajempia kokonaisuuksia. Lisäksi musiikkiliikunta lukiossa soveltuu 
osaksi taiteiden välisiä kursseja ja monialaisia projekteja, joista jo aiemmin mai-
nittiin. (Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2015, 208–213, 225–226.) 

Tässä tutkimuksessa opetussisällöt ja –menetelmät liittyvät vahvasti mu-
siikkiliikuntaan. Musiikin ja liikunnan yhdistäminen on tutkijoille heidän esiym-
märryksensä puolesta luontevaa ja sen opettaminen mielenkiintoista. Musiikki-
matto soveltuisi kuitenkin yhtä lailla myös muiden taito- ja taideaineiden yhdis-
tämiseen sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien toiminnalliseen oppimi-
seen. 

3.2 Musiikkiliikunta 

Tässä tutkimuksessa musiikkiliikunta käsitteenä on hyvin laaja. Kun tutkimuk-
sessa puhutaan musiikkiliikunnasta, tarkoitetaan sillä paitsi selkeitä musiikkilii-
kunnallisia harjoitteita myös musiikillisia liikuntapelejä ja erilaisia tanssiharjoit-
teita, joissa musiikki on läsnä. 

3.2.1 Musiikkiliikunta käsitteenä 

Musiikkiliikunnassa yhdistyvät musiikkikasvatus ja liikuntakasvatus. Tavoit-
teena on kehittää rytmitajua, keskittymis- ja kuuntelukykyä, reaktio- ja koordi-
naatiokykyä, kontakti- ja kommunikointikykyä sekä liikunnallisia valmiuksia. 
Koulun liikuntatunteja ajatellen musiikkiliikunnan sosiaalis-affektiiviset tavoit-
teet tulevat väistämättä esille, sillä liikunnan ja leikin avulla opitaan toimimaan 
muiden kanssa, kokemaan läheisyyttä sekä jakamaan tunteita. Parhaimmillaan 
musiikkiliikunta kehittää luovaa ilmaisua musiikista itse keksityn ja tuotetun 
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liikkeen myötä. Toisaalta, kun kyseessä on tietty koreografia tai rytmiharjoitus, 
musiikkiliikunta kehittää myös tarkkuutta, eri kehonosien yhteistyötä, keskitty-
miskykyä ja kärsivällisyyttä. (Hongisto-Åberg 1994, 155–157.) 

Rytmikasvatus on olennainen musiikkiliikunnan osa-alue. Rytmi, sen tietty 
säännönmukaisuus sekä toimintojen vuorottelu, on läsnä paitsi yksittäisessä mu-
siikkiliikuntaharjoituksessa, myös ihmisen arkielämässä. Musiikkiliikunnassa ja 
etenkin rytmikasvatuksessa rytmitajua voi kehittää harjoittelemalla rytmisiä pe-
rusasioita. Näitä ovat musiikin syke, sanarytmi, tempon vaihtelu, ostinatot (tois-
tuvat lyhyet rytmi- tai sävelaiheet), tasa- ja kolmijakoinen rytmi sekä yhdistetyt 
tahtilajit. (Hongisto-Åberg, 1994, 155–157.) Musiikissa metri on painollisten ja 
painottomien iskujen muodostama rakenne. Useimmat metriset rakenteet ovat 
kaksi, kolme tai neljä iskua pitkiä, mutta on olemassa myös muita rakenteita, ku-
ten erityisrytmejä. Erityisrytmit ovat hitaiden ja nopeiden äänien tai sävelten 
sekä erimittaisten taukojen yhdistelmiä. (Hoffer & Hoffer, 1982, 89–90, 99–102; 
Hongisto-Åberg ym., 1994, 22–28; Linnankivi, Tenkku & Urho, 1988, 60–61.) Syk-
keen ja erityisrytmin tunnistaminen ja yhdistäminen ovat elävän rytmin tulkin-
nan edellytyksenä (Linnankivi ym., 1988, 61). Penttisen (2007) mukaan ne ovat 
edellytyksenä myös musiikin ja liikkeen yhdistämistaidolle ja esimerkiksi opet-
tajan täytyy osata kuunnella musiikkia kokonaisvaltaisesti, jotta hän voi rytmit-
tää, ennakoida ja ohjata oppilaita opettaessaan liikuntaa musiikin mukaan. 

3.2.2 Musiikkiliikunnan uranuurtajat 

Musiikkiliikunnan merkittävimpiä uranuurtajia olivat Emile Jaques-Dalcroze 
sekä Carl Orff, jotka molemmat yhdistivät musiikin ja liikunnan yhdeksi koko-
naisuudeksi, vaikkakin opetusmenetelmien painotuksissa oli eroja (Tenkku, 1981, 
50–58). Jacques-Dalcroze-metodissa korostuu musiikin elementtien opettelu en-
sin liikkeen avulla. Kinestesian herättäminen ja harjoituttaminen nähdään yhtä 
tärkeänä kuin musiikkiin perehtyminen. Vaikka liikunta on Orff-prosessinkin 
lähtökohta, siinä musiikki yhdistetään liikkeeseen, tanssiin ja puheeseen ja lii-
kuntaharjoituksissa jokaisella on oma helposti käsiteltävä rytmisoitin. Rytmita-
jun kehittäminen liikeharjoitusten avulla on keskeisessä osassa sekä Jaques-Dalc-
rozen että Orffin musiikkikasvatusmenetelmissä. (Viitaila-Pulkkinen, 1994, 195-
196; Viitaila-Pulkkinen & Nenonen, 1994, 197-200.) Erityisesti Jaques-Dalcrozen 
ajatuksiin ja menetelmiin perustuu myös suomalainen musiikkiliikunta, jonka 
Maggie Gripenberg toi Suomeen ja jota Inkeri Simola-Isaksson (1930–2012) ke-
hitti myöhemmin merkittävästi (Linnankivi ym., 1981, 51; Simola-Isaksson 1987, 
18; Aarnio, 2015, 38–43). Lisäksi suomalaista musiikkiliikuntaa ovat vieneet 
eteenpäin Elina Kivelä-Taskinen ja Harri Setälä, jotka ovat saaneet vaikutteita 
muun muassa juuri Dalcrozen ja Orffin menetelmistä. (Kivelä-Taskinen & Setälä, 
2006, 4.) 

Emile Jaques-Dalcroze. Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950) oli sveitsiläinen 
musiikkipedagogi, säveltäjä ja kirjailija, joka tunnetaan merkittävänä musiikki-
liikunnan uranuurtajana. Jaques-Dalcroze loi musiikkikasvatusmenetelmän, 
joka perustuu liikkeelle. Menetelmää kutsutaan myös rytmiseksi kasvatukseksi, 
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joka vaikuttaa ihmisen tunne-elämään, ajatteluun ja fyysiseen olemukseen, toisin 
sanoen ihmiseen kokonaisuutena. Musiikin teorian opettamisen ja oppimisen nä-
kökulmasta Jaques-Dalcroze painotti nuottimerkintöjen opiskelun sijaan koke-
malla, tutkimalla ja luovan ilmaisun avulla oppimista. Hänen mukaansa kaikki 
musiikilliset elementit tulisi opetella ensin liikkeen avulla ja vasta tämän jälkeen 
voidaan siirtyä muihin ilmaisumuotoihin, kuten laulamiseen ja soittamiseen. Ja-
ques-Dalcrozen metodi jakautuu kolmeen osaan: rytmiikkaan, jossa korostuvat 
kinesteettisyys ja kehon tietoisuus ajasta, tilasta, voimasta ja muodosta; sävelta-
pailuun, joka yhdistää rytmiikan sekä puhe- ja lauluäänen; sekä improvisointiin, 
jossa tarkoituksena on luoda musiikkia spontaanisti esimerkiksi liikkeen ja lyö-
mäsoittimien avulla. Jaques-Dalcrozen mukaan ”liike on näkyvää musiikkia, 
musiikki on näkyvää liikettä”. (Viitaila-Pulkkinen, 1994, 195–196; Bachmann, 
1993, 27–32; Jaques-Dalcroze, 1967, vii-viii, 115–142; Jaques-Dalcroze 1930, 208–
209; Jaques-Dalcroze & Sadler, 2007, 31–47.) 

Jaques-Dalcrozen kehittämästä musiikkikasvatusmenetelmästä, johon 
myös suomalainen musiikkiliikunta perustuu, käytetään nimityksiä Dalcroze-
rytmiikka, Dalcroze-pedagogiikka ja englanniksi Dalcroze Eurhythmics (Juntu-
nen, 2009, 246). Myös Dalcroze-metodi ja liikuntarytmiikka sekä kansainvälisessä 
kirjallisuudessa Jaques-Dalcroze-metodi ja Le rythme ovat nimityksiä samalle 
menetelmälle (Penttinen, 2007, 16). Rytmiikan, säveltapailun ja improvisoinnin 
yhdistämisen ja kehittämisen lisäksi Dalcroze-rytmiikka mahdollistaa eri taide-
muotojen integroinnin. Laaja-alaisen muusikkouden kehittämisen ohella Dalc-
roze-rytmiikka kehittää myös kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja, ilmaisua, 
mielikuvitusta, luovuutta, itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista kehonhallintaa 
sekä tukee oppimista. Useimmissa harjoituksissa liikutaan soivaan musiikkiin ja 
tavoitteena on liikkeen peilaaminen musiikin kuunteluun sekä se, että liikkeiden 
laatu ja luonne vastaisivat mahdollisimman tarkasti musiikin laatuja. Liikkeen 
tarkoituksena voi olla musiikin mukainen vapaa improvisointi tai toisaalta jon-
kin tietyn musiikin ilmiön (esim. tahtilaji) konkretisointi. Dalcroze-rytmiikkaa 
voidaan soveltaa täysin omana oppiaineena tai yksittäisenä työtapana eri-ikäi-
sille ja -tasoisille oppilaille. Dalcroze-rytmiikkaa hyödynnetään paljon musiikki-
kasvatuksessa, tanssi- ja teatterikoulutuksessa, musiikkiterapiassa sekä eri yli-
opistoissa, korkeakouluissa ja musiikkiopistoissa ympäri maailmaa. (Juntunen, 
2009, 246.) 

Koulussa Dalcroze-rytmiikan toteuttamisen suurimpia haasteita ovat isot 
ryhmäkoot ja toisaalta ahtaat luokkatilat. Liikkumisen soveltaminen opetuksessa 
saattaa altistaa myös työrauhaongelmille. Osalle musiikin mukaan liikkuminen 
voi olla ahdistavaa, sillä liikkuessa altistetaan ja paljastetaan itsemme. Epämuka-
vuus voi taas olla esteenä positiivisille kokemuksille ja oppimiselle. Ahdistavien 
ajatusten minimoiminen ja toisaalta liikekokemukselle herkistyminen sekä aisti-
misen, ajattelun, tuntemisen ja toiminnan välisten yhteyksien muodostuminen 
vievät aikaa ja rajallisilla tuntimäärillä ajan löytäminen voi olla vaikeaa. Musiikin 
ja liikkeen yhdistämisen kokemukset voivat olla kuitenkin niitä harvoja ja ainut-
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laatuisia hetkiä, jolloin oppilas tuntee, kokee ja ilmaisee itseään kokonaisvaltai-
sesti, oppii kehonsa ja kehollisen kokemuksen avulla sekä on kontaktissa musii-
kin, itsensä ja muiden oppilaiden kanssa. (Juntunen, 2009, 254.) 

3.2.3 Rytmi, rytmikyky ja kehorytmiikka 

Rytmi. Rytmi on läsnä jokapäiväisessä elämässämme: kellon sekuntiviisari, sydä-
men syke, kävely ja juoksu muodostuvat tietystä, tasaisesta rytmistä. Rytmiikka 
nähdään usein musiikkiliikunnan tärkeimpänä osa-alueena. Rytmiikassa mu-
siikkia ja sen elementtejä ilmaistaan keholla ja näin oppija herkistyy rytmille. Ko-
kemus kehon liikkeestä taas siirtyy aivoihin ja näin rytmi tiedostetaan. (Penttinen, 
2007, 13, 17.) Rytmikkäisiin liikkeisiin liittyen Murray ja Davies jakavat lapsen 
esteettisen kehityksen kolmeen päävaiheeseen, joista ensimmäisessä vaiheessa 
korostuu spontaani ilo ja aistillisuus lapsen nauttiessa rytmikkäiden liikkeiden 
tuottamasta ilosta (Williams, 1989). Myös musiikki saa aikaan spontaania rytmi-
kästä liikettä sormella naputuksesta koko kehon tanssiliikkeisiin. Musiikin ja liik-
keen vuorovaikutus on kuitenkin monimutkainen ja yksilöllinen ilmiö, jossa 
koko keho on läsnä ja jossa musiikin erilaiset metriset tasot ilmenevät. (Burger, 
Thompson, Luck, Saarikallio & Toiviainen, 2014.) 

Rytmikyky. Kivelä-Taskinen puhuu ennemmin rytmikyvystä kuin rytmita-
justa. Hänen mukaansa motorisiin taitoihin kuuluva koordinaatio voidaan jakaa 
rytmikykyyn, avaruudelliseen hahmotuskykyyn, reaktiokykyyn, erotteluky-
kyyn ja yhdistelykykyyn. Nämä kyvyt liittyvät vahvasti toisiinsa ja toimivat yh-
dessä, joten niitä on vaikea erotella erillisiksi taidoiksi. Kuitenkin, kun puhutaan 
rytmikyvystä, siihen kuuluvat liikkeen ajoittamistarkkuus, oikea-aikaisuus ja 
kesto sekä liikkeen nopeuden muutoksiin liittyvä havainnointikyky. Vaikka ryt-
mikyky kehittyy jo alle kouluikäisillä lapsilla, sen kehittyminen on herkimmil-
lään 9-11 -vuotiailla. Juuri tämän ikäiset lapset ovatkin erittäin motivoituneita ja 
nopeita oppimaan, jolloin erilaisten rytmi- ja tempoharjoitusten teettäminen olisi 
mielekästä. Rytmikyky myös korreloi voimakkaasti kielen oppimisen ja kirjoitta-
misen kanssa. (Kivelä-Taskinen & Setälä, 2006, 15–16.) Tämän myötä olisi perus-
teltua teettää alakouluikäisille rytmiharjoituksia myös akateemisten taitojen op-
pimisen kannalta. 

Rytmikyky liittyy vahvasti hahmotuskykyyn, jossa käytetään kaikkia ais-
teja hyväksi. Rytmikyvyssä tulevat ilmi paitsi varsinaisen rytmin hahmotus, 
myös sen ylläpito. Nämä taidot näkyvät erityisesti yhteismusisoinnissa, kun tar-
koituksena on hahmottaa ja ylläpitää omaa rytmiä muiden soittaessa samanai-
kaisesti eri rytmejä. (Kivelä-Taskinen & Setälä, 2006, 16.) Rytmikästä yhteismusi-
sointia kuorolaulun ja siihen yhdistetyn koreografian muodossa ovat tutkineet 
myös Himberg ja Thompson (2011). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ryt-
mikkään liikkeen, etenkin sykkeen ja metrisyyden fyysisen ilmenemisen kulttuu-
rienvälisiä eroja suomalaisilla ja eteläafrikkalaisilla kuorolaulajilla.  Suomalaiset 
ja eteläafrikkalaiset kuorolaulajat opettivat toisilleen laulun, joihin molempiin 
eteläafrikkalaiset opettivat tanssikoreografian. Odotetusti tulokset osoittivat am-
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mattilaisen ja aloittelijan kehorytmiikassa olevan eroja. Aloittelijoiden (suoma-
laisten) keskittyminen suuntautui lähinnä koreografian askelesiin, jolloin heidän 
kehonsa oli mukana vain syketasolla. Ammattilaiset (eteläafrikkalaiset) taas pys-
tyivät suuntaamaan huomionsa laajemmin ja näin ollen heidän tanssista oli ha-
vaittavissa useita rytmejä ja erityisrytmejä kehon eri osilla tehtyinä. Lisäksi yksi-
löiden välisen kommunikoinnin, ryhmädynamiikan sekä ammattilaisen ja aloit-
telijan molemminpuolisen sopeutumisen havaittiin olevan merkityksellisiä, jotta 
tempo ja rytmikkyys laulu-tanssi-esityksissä olisivat mahdollisimman täsmälli-
siä ja yhtäaikaisia. (Himberg ja Thompson, 2011.) Erilaisia rytmejä ja tempoja 
esiintyy toisinaan yhtäaikaisesti myös voimistelu- ja tanssikoreografioissa. Täl-
löin osa ryhmästä kuuntelee musiikista tiettyjä ”iskuja” ja tanssii niiden mukaan 
ja osa taas keskittyy erilaisten iskujen korostamiseen. Tämä tuo myös koreogra-
fian katsojalle musiikin erilaiset rytmit selkeämmin esiin. 

Kehorytmiikka. Musiikkiliikunnan tärkein instrumentti on oma keho (Hon-
gisto-Åberg, 1994, 157). Kuten aiemmin mainittiin, esimerkiksi kävely ja juoksu 
muodostuvat tasaisesta rytmistä. Ihmiset ovat myös laulaneet ja taputtaneet kä-
siään kautta aikain. On selvää, että ääni on ihmisen ensisijainen instrumentti ja 
laulaminen on tuttua kaikissa musiikkikulttuureissa. Kehorytmien merkittävästä 
roolista on kuitenkin tiedetty vähemmän. Taputus, joka on vahvasti mukana or-
kesterin tekstuurissa maailman musiikissa, maorien rintalyönnit, jazzmuusikoi-
den sormien napsuttelut sekä sumatralaiset reisilyönnit puoltavat ajatusta siitä, 
että kehomme on eräänlainen rumpu itsessään. Kun joukkoon lisää jalat rytmi-
sinä soittimina, musiikin ja tanssin välinen raja on häilyvä. (Goodkin, 2002, 67–
69.) 

Goodkin jakaa kehon äänet neljään luokkaan: taputukseen, polkemiseen, 
läpsyttelyyn ja napsutteluun. Kuten sanottu, taputus on kehorytmiikan tyypilli-
sin muoto. Sitä käytetään näkyvämmin epävirallisissa kansanmusiikkiperin-
teissä kuin klassisessa musiikissa. Nimenomaan taputukset täydentävät usein 
myös tanssiteoksia joko tanssijoiden itsensä tai katselijoiden puolesta. Toisinaan 
taputus voidaan nähdä yleisenä juuri ”naisten musiikissa”, johon se on ikään 
kuin tullut rummutuksen tilalle. Taputuksella on myös erilaisia musiikillisia teh-
täviä. Taputus muun muassa jäsentää tahtia, kuten pakistanilaisessa Qwali-mu-
siikissa. Se luo myös sykkeen ja svengin, kuten amerikkalaisessa Square Dance -
musiikissa. Afrikkalais-amerikkalaisessa musiikissa taputus toimii monijakoisen 
musiikin aksentoijana. Itävaltalaisessa kansantanssissa taas taputusta käytetään 
lyhyissä välisoitoissa. Lisäksi taputus näkyy espanjalaisen flamencon monimut-
kaisissa polyrytmeissä. (Goodkin, 2002, 67–69.) 

Taputuksen jälkeen seuraavaksi tyypillisin kehorytmiikan muoto on polke-
minen tai tömistely. Etenkin jotkin tanssilajit kulttuurista huolimatta sisältävät 
niin sanotusti rytmistä jalkatyötä. Osa tansseista korostaakin nimenomaan näi-
den jalkarytmien kuuluvuutta erikoisjalkineiden, lattian erikoispintojen tai jal-
koihin kiinnitettävien kellojen tai helistimien avulla. Erikoisjalkineita käytetään 
esimerkiksi englantilaisten ja appalagien glog-tanssissa, amerikkalaisessa ste-
pissä, etelä-afrikkalaisessa gumboot-tanssissa sekä irlantilaisessa tanssissa. 
(Goodkin, 2002, 67–69.) 
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Läpsyt eli niin sanotut kämmenlyönnit kehon eri osiin eivät ole niin yleisiä 
ja tavallisia kehorytmiikassa kuin taputus tai polkeminen. Kuitenkin niitä esiin-
tyy afrikkalais-amerikkalaisessa Jubassa ja Hambonessa sekä sumatralaisessa Sa-
man-tanssissa. Esimeriksi polvien ja jalkaterien läpsyttely yhdistetään myös eu-
rooppalaisiin tansseihin Venäjällä, Romaniassa, Unkarissa ja Itävallassa. Rinta-
lyöntejä taas käytetään Maorien musiikissa, Hambonessa ja Samanissa, joista 
mainitsin aiemmin sekä Bobby McFerrinin soololaulumusiikissa. (Goodkin, 2002, 
67–69.) 

Napsuttelu on yleinen kehorytmiikan muoto jazzmuusikoilla ja se on toisi-
naan tapa aloittaa kappale. Napsuttelua käytetään myös flamencon ja itämaisen 
tanssin opetuksessa valmistavana harjoituksena ennen kastanjetteihin ja kelloi-
hin siirtymistä. Lisäksi iranilaiset muusikot ovat keksineet uniikin kahden käden 
napsutuksen. Vaikka kaikkien edellä mainittujen kehosoittimien lähestymistavat 
ja harjoittelu näyttävät poikkeavan suurestikin toisistaan, kehorytmiikka koko-
naisuutena on tanssijoiden, muusikoiden ja katsojien universaali tapa luoda ryt-
misiä ääniä. Kehorytmiikka antaa meille vaivattoman ja ymmärrettävän mahdol-
lisuuden luoda musiikkia ja kehorytmiikan visuaalis-kinesteettinen osa pitää sen 
myös yhteydessä tanssiin. (Goodkin, 2002, 67–69.) 

3.2.4 Musiikki liikunnassa 

Tässä kappaleessa tarkastellaan musiikkia ja sen merkitystä sekä kilpaurheilun 
että kuntoliikunnan näkökulmasta. Yleisesti liikunnassa musiikkia voidaan hyö-
dyntää ennen liikuntasuoritusta, sen aikana sekä sen jälkeen. Ennen liikuntasuo-
ritusta monet urheilijat kuuntelevat musiikkia päästäkseen oikeaan tunnetilaan, 
tehostaakseen mielikuvaharjoittelua ja kohentaakseen itseluottamusta (Karage-
orghis & Terry, 2009, 31–32). Liikunnan aikana musiikkia käytetään sekä moti-
voivana taustamusiikkina että liikkeeseen synkronoituna, liikettä tahdittavana 
musiikkina (Karageorghis & Terry, 2009, 15). Sen sijaan liikunnan jälkeen musii-
kin kuuntelulla on Terryn ja Karageorghisin (2011) mukaan palauttava rooli.  

Musiikki vaikuttaa urheilijoiden tunnetilaan vähentäen muun muassa jän-
nittyneisyyttä ja vahvistaen energisyyttä ja pystyvyydentunnetta. Urheilijat ko-
kevat musiikin valmistavan kilpailutilanteeseen, sitä kuunnellaan yksin ollessa, 
se toimii ”kannustuspuheena” tai toisaalta heijastelee omia ajatuksia ja tunteita 
sekä kohentaa mielialaa. (Terry, Dinsdale, Karageorghis & Lane, 2006.) Urhei-
lussa musiikin kuuntelulla on tutkitusti psyykkinen, psykofyysinen, psykofysio-
loginen ja suorituskykyä parantava vaikutus urheilijaan. Psyykkisillä vaikutuk-
silla tarkoitetaan musiikin vaikutuksia urheilijan mielialaan ja tunnetilaan, kun 
taas psykofyysisillä vaikutuksilla tarkoitetaan musiikin vaikutuksia urheilijan 
kokemaan rasitukseen, esimerkiksi Borgin RPE-asteikolla mitattuna. Sen sijaan 
musiikin psykofysiologisilla vaikutuksilla tarkoitetaan urheilijan psyykkisten 
muutosten vaikutusta edelleen fysiologisiin muutoksiin, kuten sydämen sykkee-
seen ja verenpaineeseen. Musiikin suorituskykyä parantava vaikutus viittaa mu-
siikin parantavan urheilusuorituksen tehoa, kestävyyttä, tuottavuutta ja voimaa 
tai toisaalta vähentävän hapenkulutusta. (Karageorghis & Priest, 2012a, 47.) 
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Myös Middleton (2016) havaitsi uimareita koskevassa pro gradu –tutkielmassaan 
uimareiden mielialan ennakoivan tulevaa suorituskykyä ja taas musiikin kuun-
telun kohentavan mielialaa. Uimarit myös kokivat musiikin vaikuttavan positii-
visesti valmistautumisrutiineihin (Middleton, 2016). 

Myös sillä on merkitystä, millaista musiikkia liikuntasuorituksen aikana 
kuunnellaan. Etenkin kuntoliikkujille (kilpaurheilijoihin verrattuna) musiikin 
suositellaan olevan tuttua ja mieltymysten mukaista, tempoltaan liikuntaan so-
pivaa, tavoiteltua mielialaa vahvistavaa, motivoivaa, vahvasti rytmikästä ja me-
lodialtaan miellyttävää. Liikkeeseen synkronoimattomana musiikin ohjetempo 
on 125–140 bpm eli iskua minuutissa ja liikkeeseen synkronoituna liikettä vastaa-
vaa. Lisäksi musiikin suositellaan olevan sanoituksiltaan motivoivaa ja turvalli-
sesti kuunneltavaa eli ei esimerkiksi liikenteessä kuunneltavaa. (Karageorghis 
ym., 2012, 955.) Priest ja Karageorghis (2008, 347–363) havaitsivat tutkimukses-
saan vahvan rytmin, nopean tempon, tuttuuden ja sanoitusten olevan musiikissa 
merkityksellisiä ja motivoivia tekijöitä liikunnan kannalta. Musiikin tyyli ja 
tempo vaikuttavat esimerkiksi kävelynopeuteen joko nopeuttaen tai hidastaen 
kävelynopeutta. Ihminen pyrkii tiedostamattaan kävelemään musiikin tahtiin, 
vaikka musiikkiin synkronoidun kävelytempon löytyessä sen ylläpitäminen ei 
vaadi suurta ponnistelua. Tätä havaintoa voidaan hyödyntää laajasti liikunnassa 
ja urheilussa. (Leman ym., 2013; Moens ym., 2014). 

3.2.5 Musiikin, liikkeen ja persoonallisuuden yhteydestä 

Musiikin ja kehon liikkeen yhteydestä on tehty useita tutkimuksia muun muassa 
musiikin (Burger, 2013), tanssin (Naveda & Leman, 2010) ja kulttuurin (Cross, 
2001) näkökulmasta. Musiikki saa useimmat spontaanisti liikkumaan (Lesaffre 
ym., 2008). Toiviainen, Luck ja Thompson (2010) ovat tutkineet musiikin aikaan-
saamaa liikettä keskittyen erityisesti musiikin metristen tasojen ja liikemallien 
väliseen yhteyteen. Tutkimuksessa osallistujille soitettiin 4/4 tahtilajin musiikkia 
neljässä eri tempossa 92–138 bpm välillä. Osallistujia pyydettiin liikkumaan mu-
siikkiin ja heidän liikkeensä tallennettiin liikkeenkaappausjärjestelmällä. Tulok-
set osoittivat, että musiikin metrisessä rakenteessa ja tietynlaisen kehonliikkeen 
yleisyydessä on eroja. Esimerkiksi käsien sivuttaisliikkeet olivat usein yhtey-
dessä tahdin sykkeeseen ja ylävartalon kiero- ja sivuttaisliike osoittivat usein tah-
din toista ja neljättä iskua. Toisin sanoen musiikin jaksollisuus useilla metrisillä 
tasoilla ilmenee myös musiikin aiheuttamassa liikkeessä. Musiikin metrinen ra-
kenne on ikään kuin koodattu musiikin aiheuttamaan liikkeeseen samalla, kun 
taas kehon liike jäsentää musiikin metristä rakennetta kuuntelijalle. (Toiviainen, 
Luck, & Thompson, 2010.) 

Musiikin aiheuttamassa liikkeessä on kuitenkin eroja ihmisten persoonalli-
suuksien välillä, mitä on tutkittu niin sanottujen Big Five -persoonallisuuspiirtei-
den avulla. Big Five –piirremalli on yksi kattavimmista ja laajimmin käytetyistä 
persoonallisuuden käsitteellistämistavoista. Big Five –piirremalli sisältää viisi 
faktoria eli persoonallisuuden piirrettä, jotka ovat avoimuus, tunnollisuus, ekst-
roversio, sovinnollisuus ja neuroottisuus. Luck, Saarikallio ja Toiviainen (2009) 
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havaitsivat tutkimuksessaan, että Big Fiven muodostamat persoonallisuuspiir-
teet ovat jossakin määrin yhteydessä musiikin aiheuttamaan liikkeeseen. Tutki-
mus osoitti neuroottisuuden olevan yhteydessä nykivään ja kiihtyvään liikkee-
seen, avoimuuden ja sovinnollisuuden olevan yhteydessä pehmeämpään liikkee-
seen ja taas ekstroversion ja tunnollisuuden olevan yhteydessä nopeampaan lii-
kehdintään. (Luck, Saarikallio ja Toiviainen, 2009.) Osittain samat, edellä maini-
tut tutkijat, ovat tutkineet myös ihmisen persoonallisuuden ja musiikin tyylilajin 
vaikutusta musiikin aiheuttamaan liikkeeseen. Kyseisen tutkimuksen mukaan 
Big Five –persoonallisuuspiirteiden lisäksi musiikkigenre (jazz, latino, tekno, 
funk, pop ja rock) on yhteydessä liikkeen laatuun. Erilaisista liikelaaduista muo-
dostui viisi luokkaa: paikallinen liike, kokonaisvaltainen liike, käsien virtaava 
liike, pään liikenopeus ja käsien etäisyys toisistaan. Tulokset osoittivat persoo-
nallisuuden ja musiikkigenren olevan merkittävässä yhteydessä näihin luokkiin 
ja useita yhteyksiä löydettiin myös kaikkien kolmen muuttujan välillä. Selkeim-
mät yhteydet havaittiin ekstroversion ja liikelaatujen sekä neuroottisuuden ja lii-
kelaatujen välillä. Erilaisinta liikehdintää saivat aikaan latino-, tekno- ja rockmu-
siikki. (Luck, Saarikallio, Burger, Thompson ja Toiviainen, 2010.) 

Lisäksi lähestymis-välttämis tunnetasojen on havaittu vaikuttavan musii-
kin aiheuttamiin tanssiliikkeisiin. Positiiviset tunteet ja luonteenpiirteet olivat 
yhteydessä nopeampiin pään ja käsien liikkeisiin, laajempiin käsiliikkeisiin sekä 
suurempaan liikeulottuvuuteen osoittaen monimutkaisempia ja vaihtelevampia 
tanssiliikkeitä. Negatiiviset tunteet ja luonteenpiirteet taas osoittivat vastakkaisia 
huomioita liikehdinnässä. Toisin sanoen positiivisin tuntein ja luonteenpiirtein 
itsensä kokevat ilmaisivat liikkeitä nopeammin, laajemmin ja monipuolisemmin. 
(Saarikallio, Luck, Burger, Thompson ja Toiviainen, 2013.) 
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4 KÄYTETTÄVYYS JA KÄYTTÄJÄKOKEMUS 

Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin käsitteitä käytettävyys, kokemus ja käyt-
täjäkokemus. Käytettävyys-käsitteen avaaminen on olennaista, koska tutkimuk-
sessa tutkitaan uudenlaisen teknologian eli musiikkimaton käytettävyyttä sekä 
sitä, millaisia haasteita ja ongelmia sen käytössä voi ilmetä. Käytettävyys-käsit-
teen lisäksi on olennaista kuvata kokemuksen käsitettä, sillä tutkimuksen empi-
riaosuudessa selvitetään, miten opiskelijat kokevat musiikkimatto-opetusharjoit-
teet. Luvun tarkoituksena on havainnollistaa käytettävyyden, kokemuksen ja 
käyttäjäkokemuksen käsitteet sekä niihin olennaisesti liittyvät osatekijät. 

4.1 Käytettävyys  

Käytettävyys (usability) on abstrakti käsite, joka määritellään asiayhteydestä 
riippuen eri tavoin. Chisnell ja Rubin (2008, 4) sekä Bevan (1995a; 1995b) määrit-
televät käytettävyyden yleisellä tasolla tuotteiden ja palveluiden laatuominai-
suudeksi, missä käyttäjä käyttää tuotetta käyttötarpeidensa mukaisesti. 

Käytettävyys kuvaa tuotteen ominaisuuksia ja sitä, kuinka helposti ihminen 
käyttää tuotteen toimintoja päämäärän saavuttamiseksi. Käytettävyys on hyvin 
laaja käsite eikä sillä tarkoiteta vain tietoteknisten tuotteiden ominaisuuksia, 
vaan myös pöydän ja valaisimen kaltaisilla hyvinkin tavanomaisilla esineillä ja 
työkaluilla on myös käyttöliittymä. Kaikilla näillä on yksi merkittävä ominaisuus, 
käytettävyys (Kuutti, 2003, 13). Hyvällä käytettävyydellä pyritään käytön laadun 
takaamiseen. Kun puhutaan tietoteknisten tuotteiden käytettävyydestä (usabi-
lity) käytetään kirjallisuudessa myös termiä ihminen-tietokone –vuorovaikutus. 
(Human-Computer Interaction, HCI). (Bevan, 1995a; Bevan, 1995b.) 

Kirjallisuudessa viitatuimpia määritelmiä käytettävyyteen liittyen ovat ISO 
9241-11 -standardin ja Nielsenin (1993) määritelmät. Kansainvälisen standar-
dointiorganisaatio ISO:n (International Organization for Standardization) 9241-
11 -standardin käytettävyyden määritelmässä sen katsotaan muodostuvan kol-
men mittarin eli käytön tuloksellisuuden, tehokkuuden ja käyttäjän tyytyväisyy-
den summana tiettyjen käyttäjien suorittaessa tiettyjä tehtäviä sille tietyssä käyt-
töyhteydessä. Tuloksellisuus (effectiveness) merkitsee täydellisyyttä, jolla käyt-
täjä tavoittaa asetetut päämäärän. Tehokkuus (efficiency) tarkoittaa suorittami-
sen tehokkuutta johonkin vertailukohtaan verrattuna. Käyttäjän tyytyväisyyteen 
(satisfaction) vaikuttavia tekijöitä taas ovat käytön helppous, tuntemukset ja 
käyttäjän käyttökokemuksen mukavuus. (Suomen standardisoimisliitto, 2000, 
70–74.)  

Nielsenin (1993, 25) mukaan käytettävyyden määritelmä muodostuu ISO 
9241-11 -standardin tavoin osatekijöistä, joita ovat: helppo opittavuus (Learna-
bility), muistettavuus (Memorability), tehokkuus (Efficiency), virheettömyys (Er-
rors) ja miellyttävyys/tyytyväisyys (Satisfaction) (kuvio 3). Opittavuus kuvaa 
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sitä, kuinka helposti käyttöliittymällä saadaan perustoimintoja aikaiseksi, kun 
käyttöliittymää käytetään ensimmäisen kerran. Tehokkuus havainnollistaa sen, 
kuinka nopeasti toimintoja on mahdollista suorittaa. Muistettavuus merkitsee 
taas sitä, kun käyttöliittymää käytetään tauon jälkeen niin, kuinka nopeasti jär-
jestelmä on muistettavissa niin, että käytön tehokkuus palautuu. Virheettömyys 
kuvaa järjestelmän aiheuttamia virheellisiä toimintoja ja niiden vakavuutta. 
Miellyttävyys havainnollistaa käyttäjien tyytyväisyyttä sekä käyttöliittymän 
mielekästä käyttöä. Kaikkia viittä käytettävyyden osatekijää on mahdollista tar-
kastella käytettävyystutkimuksen eri menetelmillä ja niitä tulee pyrkiä arvioi-
maan ja mittaamaan, jotta käytettävyyttä pystyttäisiin kehittämään. (Nielsen, 
2012; Nielsen 1993, 26) 
 

 
KUVIO 3 Käytettävyyden osatekijät (Koppa, 2010) 

Malleja, jotka mittaavat ohjelmiston laatua, on useita, kuitenkin suurimmassa 
osassa malleissa käytettävyys on tärkeä osatekijä, joka vaikuttaa ohjelmiston ko-
konaislaatuun (Xenos, 2001). Kirjallisuudessa erilaisia käytettävyysmalleja on 
kritisoitu niiden pintapuolisuuden sekä epämuodollisuuden vuoksi. Lisäksi käy-
tettävyysmallit eivät täysin sisällytä kaikkia käytettävyyden osa-alueita (Dubey, 
Gulati & Rana, 2012; Seffah, Donyaee, Kline & Padda, 2006). Pääasiassa käytettä-
vyys koostuu samankaltaisista perusominaisuuksista mallista riippumatta, joita 
ovat:  

1) onko ohjelman perusidean sisältäminen helppoa vai vaikeaa 
2) kuinka helposti, tehokkaasti ja virheettömästi ohjelmaa voi käyttää 
3) miten hyvin opitut taidot säilyvät, kun ohjelman käytöstä pidetään taukoa 

(Xenos, 2001; Dubey ym., 2012; Abran, Khelifi, Suryn & Seffah, 2003; Alonso-Rios, 
Vázquez-Garcia, Mosqueira-Rey & Moret-Bonillo, 2010; Bevan 1995a, b; Dicks 
2012; Seffah ym., 2006). 

Tuotteen käytettävyyden havainnollistamisen lisäksi tuotteen hyödyllisyys 
(utility) on myös merkittävä asia. Hyödyllisyys havainnollistaa sen tekeekö tuote 
sitä mitä sen on haluttu tekevän. Tuotteen käyttökelpoisuuteen vaikuttaa olen-
naisesti sen käytettävyys ja hyödyllisyys. Helppokäyttöisyys ei palvele käytettä-
vyyttä, jos tuote ei toteuta käyttäjän haluamia toimintoja samoin tilanteessa, jossa 
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tuote mahdollistaa haluttujen toimintojen toteuttamiseen mutta käyttöliittymä 
haluttujen asioiden toteuttamiseen on liian vaikea. (Nielsen, 2012; Bevan, 1995a). 

Tuotetta silmäillessä usein hyvin nopeasti muodostuu käsitys tuotteen käy-
tettävyydestä. Esimerkiksi kaukosäädin, jossa on useita erilaisia näppäimiä ja 
pientä tekstiä saattaa aluksi vaikuttaa hankalakäyttöiseltä. Käytettävyyttä onkin 
vaikea arvioida katsoessa tuotetta pintapuolisesti. Vasta kun päästään itse testaa-
maan ja käyttämään tuotetta reaalimaailmassa on mahdollista saada kunnon tun-
tuma sen käytöstä. Beavanin (1995b) mukaan käytettävyyttä arvioitaessa on tie-
dettävä ketkä ovat kohderyhmä, jotka käyttävät tuotetta ja millaisessa ympäris-
tössä käyttö tapahtuu. Käytön laadun voidaan katsoa muodostuvat käyttäjän ja 
käyttöliittymän keskinäisestä vuorovaikutuksesta, kun tarkoituksena on suorit-
taa jokin tietty toiminto teknisessä, fyysisessä, sosiaalisessa ja organisaationaali-
sessa ympäristössä. (Bevan, 1995b.) 

Käytettävyyden tutkiminen on prosessina hyvin pitkäkestoinen alkaen jär-
jestelmän suunnitteluvaiheesta jatkuen sen kehittämiseen. Useat käytettävyys-
tutkimuksen menetelmät ovat sovellettavissa monenlaisten kehitysprosessien ai-
kana erilaisissa projekteissa. (Nielsen 1993, 225; Ovaska, Aula, Marjaranta, 2005, 
6.) Käytettävyystutkimuksen menetelmät (usability engineering methhods, UEM) 
ovat kattava joukko erilaisia metodeja suunnitteluun, mallinnukseen ja arvioin-
tiin. Se mitä menetelmää kohteen käytettävyyden tutkimisessa käytetään, riip-
puu käyttötilanteesta, käyttöliittymän monimutkaisuudesta ja tarpeesta ottaa 
itse käyttäjä huomioon. Karkeasti ajateltuna arviointimenetelmät voidaan jakaa 
testausmenetelmiin (user testing) sekä tarkistusmenetelmiin (inspection met-
hods) riippuen siitä osallistuuko käyttäjä arviointiin. (Ovaska ym., 2005, 5). 

4.2 Kokemus käsitteenä 

Kokemus on käsitteenä erittäin laaja ja monialainen ja näin ollen sitä voidaan tar-
kastella useasta eri näkökulmasta. Teknologian yhteydessä puhutaan käyttäjäko-
kemuksesta ja liikunnassa taas liikuntakokemuksesta. Tässä tutkimuksessa lu-
kio-opiskelijat ovat uuden kokemuksen äärellä, joka on luonteeltaan toiminnalli-
nen ja liikunnallinen. Tutkimuksessa pyritään siis avaamaan paitsi kokemuksen 
käsitettä yleisesti ja siihen liittyviä tekijöitä, myös liikuntakokemusta. 

Perttulan (1995, 18–20, 22, 26) mukaan kokemus on sitä, että ihmisellä on 
yksilöllinen ja ainutlaatuinen suhde johonkin, hän kykenee reflektoimaan ja erot-
telemaan kokemuksiaan ja kokemusmaailma on myös sosiaalisesti muotoutunut. 
Telama (1999) taas viittaa kokemuksella johonkin elettyyn tai tehtyyn sekä siihen, 
miten se heijastuu tietoisuuteen eli millainen vaikutelma siitä on muodostunut. 
Kokemus on aina henkilökohtainen ja yksilön ominaisuudet ja osittain myös tie-
dot vaikuttavatkin siihen, millaisena hän maailman kokee (Telama, 1999; Määt-
tänen, 1995, 84, 87, 93–94). Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia ihmisen 
omasta todellisuudesta. Siinä ajatellaan, että ihmisen välitön kokemus on totuu-
den perusta ja että ihmisen tulee ymmärtää asia tajunnassaan ennen kuin koke-
mus on mahdollista. Ymmärryksen myötä kokemus muuttuu tiedostetuksi. 
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(Perttula, 1995, 7–8, 20–21; Turunen, 1999, 141.) Toisaalta kokemuksia voidaan 
verrata havaintoihin, jotka syntyvät aistien välittäminä ja joista seuraa ajatuksia 
ja tunnereaktioita, toisin sanoen tulkintoja (Dunderfelt, 1991, 54, 197–199). 

Kokemuksiin vaikuttavat aina myös aiemmat kokemukset, sillä ihmisen 
tulkitessa uutta kokemusta, hän palaa myös aiempiin kokemuksiin. Jo varhais-
lapsuuden kokemukset muodostavat tajunnan peruskerrostuman, joka muuttuu 
ja kehittyy uusien kokemusten myötä läpi elämän. Uusien kokemusten myötä 
myös yksilön ja maailman suhde muuttuu ja ihminen kehittyy. (Isokorpi ja Vii-
tanen, 2001, 220; Dunderfelt, 1991, 55.) Oppimisessa tätä aiempien kokemusten 
vaikutusta uuden ymmärryksen rakentamiseen ja oppimiseen kutsutaan siirto-
vaikutukseksi. Oppijan mielessä uusi tieto rakentuu vastaamaan aiemmin koet-
tua tai opittua, toisin sanoen uusi tieto tukee jo olemassa olevaa tietoa. (Bransford, 
Brown, Cocking, Donovan & Pellegrino, 2004, 83, 85, 87; Autio ja Kaski, 2005, 59.) 

Myös tunteilla on suuri merkitys kokemusten synnyssä (Kujala, 2013). Tun-
nekokemukset, jotka ovat esimerkiksi muistojen tai hetkessä koettujen tunteiden 
aiheuttamia, voivat olla hyvin vaihtelevia ja monimuotoisia niin samalla ihmi-
sellä kuin eri ihmisten välillä. Tunteet ilmaisevat jonkin kokemista jonakin ja 
sama asia voi aiheuttaa eri ihmisillä hyvinkin erilaisia tunteita. Tunnetila on siis 
hyvin yksilöllinen. Opetustilanteessa tilanteen herättämät tunteet vaikuttavat sii-
hen, kokeeko opiskelija tilanteen mielekkäänä elämyksenä vai negatiivisena ko-
kemuksena. Tunne, kokemus ja elämys liittyvätkin tiiviisti toisiinsa. (Isokorpi & 
Viitanen, 2001, 28, 30, 37; Turunen, 1999, 93, 188; Lauritsalo, Sääkslahti & Rasku-
Puttonen, 2012.) Kun ihminen saa kokemuksia jostakin, hän saa kokemuksia 
myös itsestään ja tästä syystä esimerkiksi koululiikunnassa tulisi korostaa ja ta-
voitella positiivisia kokemuksia ja elämyksiä, jotka taas vaikuttavat myöhem-
pään liikunta-aktiivisuuteen (Telama, 1999; Carlson, 1995; Lauritsalo ym., 2012). 

Koulun liikuntatunneilla saadut kokemukset ovat pohjana sille, kuinka 
myönteisen tai kielteisen kuvan opiskelija saa koululiikunnasta (Kirk, 2005). 
Koululiikunnasta saatujen kokemusten on todettu vaikuttavan myös henkilön 
myöhempään liikunta-aktiivisuuteen. 

Oppimisen näkökulmasta kokemuksia voidaan jaotella esimerkiksi keston 
mukaan; lyhytkestoinen kokemus on kuin oivallus, kun taas pitkäkestoinen ko-
kemus voi olla pidempi tapahtumaketju, esimerkiksi itseluottamuksen vahvistu-
minen. Kokemuksia voidaan jaotella myös oppimissisällön suhteen ja taitojen 
osalta usein puhutaan osaamiskokemuksista. Kokemukset eroavat myös laadul-
taan ja jatkuvuudeltaan; aiempi hyvä kokemus voi jatkossa vaikuttaa positiivi-
sesti samanlaatuisessa asiayhteydessä, kun taas vastaavasti huono kokemus voi 
vaikuttaa negatiivisesti myöhemmissä vastaavissa tilanteissa. (Antikainen, 1998, 
201–204.) Kokemuksen tutkimisessa sekä tutkija että tutkittavat ovat osa jotakin 
yhteisöä, jossa on yhteisiä piirteitä, toisin sanoen yhteisiä merkityksiä. Näin ollen 
jokaisen yksilön kokemuksessa on jotain yleistä, mutta samalla yksilön erilaisuu-
della on suuri merkitys. (Laine, 2001, 26–29.) 
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4.3 Käyttäjäkokemus 

Teknologisen kehityksen aikaansaamana ihmisen ja teknologian välisessä vuo-
rovaikutuksessa ei ainoastaan olla enää kiinnostuttu siitä, mitä teknologian 
avulla voidaan tehdä ja suorittaa, vaan olennaiseksi asiaksi on noussut käytön 
miellyttävyys. Näin ollen käytettävyys termin rinnalle on noussut käyttäjäkoke-
muksen (user experience, UX) käsite, joka kohdistuu lähinnä käyttäjän koke-
maan tunteeseen ja mielekkyyteen, tuotetta käytettäessä. Tällaisia käyttäjäkoke-
muksen aspekteja ovat mm.  miellyttävyys, hauskuus, sosiaalisuus, innostus, pe-
lillisyys ja tunnekokemukset (Fallman, 2010). Kokemuksen ymmärtäminen on 
haastavaa monille ammattialoille ja varsinkin suunnittelulle. Käyttäjien koke-
muksen ymmärtäminen on merkittävää, jotta osataan tuottaa järjestelmiä ja tuot-
teita, jotka parantavat ja edistävät käyttäjien elämää. Käyttäjäkokemuksessa on 
kyse kokemuksesta, joka ilmenee, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa tuotteen 
tai palvelun kanssa. Useiden uudelleenkäyttäjien ja harjoittajien mielestä käyttä-
jäkokemus (UX) sisältää kaikki käyttäjien vuorovaikutuksen näkökohdat, mutta 
kokemus ilma tuotetta tai palvelua tulee jättää pois. (Park, Han, Kim, Cho & Park, 
2013.) 

Käyttäjäkokemus on käsitteenä hyvin moninainen, joka useissa käytettä-
vyystutkimuksissa on määritelty eri tavoin ja eri näkökulmista katsottuna. Näin 
ollen käyttäjäkokemukselle ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, sillä tutki-
tusta tieteenalasta riippuen se määritellään hyvin eritavoin. (Bernhaupt, 2010, 4.) 
Kokemuspainotteinen lähestymistapa soveltuu parhaiten sellaisten uusien tek-
nologioiden tutkimiseen, joilla ei ole välitöntä tai pakollista käyttöä (Forlizzi & 
Battarbee, 2004; Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 

ISO 9241-210 -standardin mukaan käyttäjäkokemus käsittää käyttäjän tun-
teet, käyttäytymisen, uskomukset, havainnot, mieltymykset, fyysiset ja psyykki-
set reaktiot ja saavutukset, jotka muodostuvat ennen käyttöä, käytön aikana tai 
sen jälkeen. Käyttäjäkokemukseen katsotaan vaikuttavan tuotteen imago, toi-
minnallisuus, ulkonäkö, käyttäjän aikaisemmat kokemukset, järjestelmän suori-
tuskyky ja vuorovaikutteisuus, asenteet, persoonallisuus, taidot ja käyttäjäympä-
ristö. (Bevan, 2009). 

Viimevuosien aikana käyttäjäkokemus on ollut suosittu tutkimusaihe, kun 
taas käytettävyyttä on tutkittu jo kauemmin. Huolimatta kasvaneesta kiinnos-
tuksesta käyttäjäkokemuksen tutkimiseen, on sen määritteleminen yhtenäisesti 
nähty haastavana. Usein käyttäjäkokemus on käsitetty dynaamisena, konteksti-
riippuvaisena ja subjektiivisena käsitteenä (Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren 
& Kort, 2009). Kuitenkaan käytettävyyden keskeisiä ominaisuuksia, kuten oppi-
miskykyä ja tehokkuutta, ei voida pitää ensisijaisena asiana käyttäjäkokemuksen 
näkökulmasta, vaan ensisijaisen tärkeää on keskittyä käyttäjän kokemukseen 
tuotetta tai palvelua käyttäessä (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 

Käyttäjäkokemukseen verrattuna käytettävyyttä on tutkittu huomattavasti 
enemmän ja se on tutkimusalana vakiintunut. Käytettävyyttä pystytään kehittä-
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mään tutkituilla ja hyväksihavaituilla menetelmillä, verrattuna käyttäjäkoke-
mukseen, joka on määritelmältään hyvin moninainen (Law ym., 2009).  
Moczarny, de Villiers & van Biljon (2012) esittävät kolme erilaista näkemystä 
käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen havainnollistamiseen (kuvio 4). Heidän 
mukaan käyttäjäkokemuksen käsite voidaan nähdä kokonaisuutena, joka sisäl-
tää myös käytettävyyden. Toisaalta käytettävyyden käsitteen voidaan katsoa si-
sältävän käyttäjäkokemuksen. Näistä näkemyksistä johdettuna, käytettävyys ja 
käyttäjäkokemus nähdään usein toisistaan erillisinä käsitteinä, jotka kuitenkin si-
vuavat toisiaan.  

 
KUVIO 4 Eriävät näkemykset käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen välisistä suhteista 
(muokattu Moczarny, de Villiers & van Biljon, 2012) 

Käyttäjäkokemuksesta on olemassa useita tutkimusmalleja, jotka havainnollista-
vat käyttäjäkokemuksen muodostumista ja siihen liittyviä tekijöitä (Forlizzi and 
Ford, 2000; Law ym., 2009; Arhippainen & Tähti, 2003; Hassenzahl & Tractinsky, 
2006). Arhippaisen ja Tähden (2003) kehittelemä käyttäjäkokemus-malli korostaa, 
kuinka käyttäjä ja tuote ovat vuorovaikutuksessa tietyssä käyttöympäristössä, 
jossa vaikuttavat olennaisesti myös yhteiskunnalliset sekä kulttuuriset tekijät. 
Käyttäjäkokemus-malli muodostuu viidestä komponentista (käyttäjä, tuote, so-
siaaliset tekijät, kulttuuriset tekijät, käyttökonteksti), jotka olennaisesti vaikutta-
vat käyttäjäkokemuksen muodostumisen. Jokaiselle komponentille on myös esi-
telty sille ominaisia attribuutteja (Arhippainen & Tähti, 2003) (kuvio 5). Arhip-
painen ja Tähti (2003) korostavat, kuinka käyttäjäkokemus viittaa kokemukseen, 
jonka käyttäjä saa ollessaan vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa tietyissä olosuh-
teissa. Käytännössä on olemassa lukuisia erilaisia käyttäjiä, tuotteita ja ympäris-
töjä, jotka vaikuttavat kokemuksen muodostumiseen. 
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KUVIO 5 Käyttäjäkokemus (muokattu Arhippainen & Tähti, 2003) 

Forlizzin ja Battarbeen (2004) mukaan käyttäjäkokemusta voidaan lähestyä kol-
mesta eri näkökulmasta, jotka ovat käyttäjän näkökulma, tuotteen näkökulma 
sekä käyttäjän ja tuotteen välinen vuorovaikutus näkökulma. Käyttäjän näkö-
kulma eli ns. käyttäjäkeskeinen näkökulma korostaa käyttäjän tarpeita, kun taas 
tuotekeskeinen näkökulma painottaa tuotteen ominaisuuksia, käytettävyyttä ja 
toimivuutta. Käyttäjän ja tuotteen välisessä vuorovaikutus näkökulmassa vuoro-
vaikutuskeskeisyyden lisäksi myös ympäristön tuomat vaikutukset ovat olennai-
nen asia. (Forlizzin ja Battarbeen, 2004.) Hyvin samantyylistä määritelmää käyt-
täjäkokemuksen muodostumisesta myös Hassenzahl ja Tractinsky (2006) esitti-
vät tutkimuksessaan.  

Hassenzahlin ja Tractinskyn (2006) mukaan käyttäjäkokemusta voidaan 
tarkastella kolmesta perspektiivistä, johon se on keskeisesti yhteydessä. Käyttä-
jäkokemus muodostuu käyttäjän sisäisen tilan seurauksesta (taipumukset, odo-
tukset, tarpeet motivaatio, mieliala jne.), suunnitellun järjestelmän ominaispiir-
teistä (monimutkaisuus, tarkoitus, käytettävyys, toiminnallisuus, jne.) ja kon-
tekstista eli ympäristöstä, jonka sisällä vuorovaikutus tapahtuu (organisatori-
set/sosiaaliset asetukset, toiminnan mielekkyys, käytön vapaaehtoisuus, jne.). 
Mallin on katsottu luovan lukemattomia suunnittelu ja kokemus mahdollisuuk-
sia. Hassenzahl ja Tractinsky (2006) korostavat ettei käytettävyysongelmien eh-
käisy suoranaisesti mahdollista parempaa kokemusta laadullisesti, vaan kes-
keistä on teknologian käyttöön liittyvä kokemuksellisuus ja emotionaalisuus. 
(Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 

Vaikka käyttäjäkokemuksesta onkin esitetty erilaisia määritelmiä, on kai-
kille niille ominaista, että käyttäjän sisäinen tila vaikuttaa käyttökokemukseen 
olennaisesti, joten käyttäjäkokemus on hyvin henkilökohtainen asia. Yleisesti 
käyttäjäkokemus määritelmille on ominaista se, kuinka aikaisemmat kokemuk-
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set ja käyttäjän odotukset vaikuttavat kokemuksen muodostumisen. Usein käyt-
täjä toimii ja suorittaa tehtävän, kun hänellä on siihen jokin tarve tai motivaatio, 
josta sitten muodostuu käyttäjäkokemus. 
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5 TEOREETTINEN YHTEENVETO 

Tässä luvussa tarkastellaan edellisten lukujen teorioita ja muodostetaan niistä 
yhtenäinen kokonaisuus. Yhteenvedon tarkoituksena on jäsentää ja havainnollis-
taa tutkimukseen valittujen aihepiirien ja teorioiden merkitys tässä tutkimuk-
sessa. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään kirjallisuuskatsauksen muodostumista 
sekä esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

5.1 Kirjallisuuskatsaus 

Teoriaohjaavan kirjallisuuskatsauksen perusteella tutkimuksen teoriatausta ja-
kautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä osiossa vastataan kysymykseen, 
mikä on musiikkimatto. Toisessa osiossa tarkastellaan, mihin musiikkimattoa 
voidaan käyttää. Kolmannessa osiossa perehdytään siihen, mitkä tekijät vaikut-
tavat musiikkimaton käyttäjätyytyväisyyteen (kuvio 6). Näiden kolmen apuky-
symyksen tarkoitus on havainnollistaa teorian muodostumista sekä lopulta vas-
tata itse tutkimuskysymykseen, miten musiikkimattoteknologia soveltuu koulu-
ympäristöön. 

 

 
KUVIO 6 Kirjallisuuskatsauksen näkökulmat 

Tutkimuksen teoriaosuus muodostui pääosin kolmesta teorialuvusta, jotka käsit-
telivät uuden teknologian kehittämistä, kouluympäristöä sekä käytettävyyttä ja 
käyttäjäkokemusta. Koska musiikkimatosta ei juuri ole aikaisemmin tehty tutki-
muksia, pidettiin olennaisina asioina luvussa kaksi hahmottaa, millaisesta tekno-
logiasta on kysymys ja millaisena teknologiana musiikkimatto voidaan nähdä. 
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Vastausta lähestyttiin liikuntateknologian sekä musiikkiteknologian määritel-
mien kautta. Musiikkimattoa voidaan pitää niin musiikkiteknologiana kuin lii-
kuntateknologiana. Varsinkin tässä tutkimuksessa musiikkimattoa ei käytetty ai-
noastaan musisointiin vaan myös liikunnan ja toiminnallisuuden edistämiseen. 
Näin ollen musiikkimatto voidaan määritellä musiikki- ja liikuntateknologian 
yhdistelmäksi, musiikkiliikuntateknologiaksi.  

Luvussa kolme käsiteltiin toimintatutkimuksen toteutuksen kannalta olen-
naista kontekstia, kouluympäristöä ja musiikkiliikuntaa. Koska tutkimus toteu-
tettiin lukiossa, olivat valtakunnalliset lukion opetussuunnitelman perusteet pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tukemana merkittävä perusta 
tässä työssä. Opetussuunnitelmien perusteiden yhteenvetona voidaankin todeta, 
että musiikkimatto tukee vahvasti nykyisiä opetussuunnitelmia laaja-alaisena ja 
toiminnallisena opetusmenetelmänä. Myös pelillistämisen ja musiikkiliikunnan 
kannalta musiikkimatto on opetussuunnitelmien perusteiden mukainen. Musiik-
kiliikunta taas valittiin osaksi kirjallisuuskatsausta, koska musiikkimatto yhdis-
tää musiikin ja liikkeen ja näin ollen ohjaa etenkin musiikkiliikunnallisten taito-
jen, kuten rytmiikan ja kehollisen ilmaisun, oppimiseen. Tarkoitus oli myös 
tuoda ilmi musiikkiliikunta-käsitteen laaja-alaisuus ja monimuotoisuus, sillä 
myös tässä tutkimuksessa musiikkiliikunta tulee ymmärtää laajana käsitteenä, 
jolle musiikin ja liikkeen yhdistyminen asettaa yhteiset raamit. 

Luvussa neljä kuvattiin teknologian käytettävyyteen ja käyttäjäkokemuk-
seen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Koska tutkimus toteutettiin toimintatutkimuk-
sena uutta teknologiaa kehittäen ja sitä koulukontekstiin soveltaen, nousi tutki-
muksen varrella monenlaisia yllättäviä kehityskohteita liittyen teknologiaan. Ai-
neiston pohjalta nousi useita käytettävyyshaasteita ja käyttökokemukselle mer-
kittäviä tekijöitä. Näin ollen käytettävyys- ja kokemus-käsitteiden kuvaaminen 
oli olennaista. Tutkimuskysymyksen kannalta luvussa neljä keskityttiin etsimään 
olennaista teoriamallia, joka yhdistäisi tutkimuksen teoriat yhtenäiseksi kokonai-
suudeksi. 

5.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Hassenzahl ja Tracitinsky (2006) esittävät kokonaisvaltaisen yhteenvedon käyt-
täjäkokemuksen muodostumisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä ja näin ollen tässä 
tutkimuksessa käyttäjäkokemuksen teoriamalli toimii teoreettisena viitekehyk-
senä koko empiiriselle tutkimukselle. Tässä tutkimuksessa käyttäjäkokemus 
nähdään käyttäjän ja teknologian välisenä vuorovaikutusprosessina, jonka kes-
keiset tekijät ovat: 

1) Käyttäjän sisäinen tila (odotukset, tarpeet, motivaatio ja mieliala) 
2) Teknologian ominaisuudet (kompleksisuus, tarkoitus, käytettävyys, toi-

mivuus) 
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3) Käyttökonteksti, joka muodostuu kahden edellisen vuorovaikutuksesta 
(ympäristö, organisationaaliset asetukset, toiminnan tarkoituksenmukai-
suus, käytön vapaaehtoisuus) 

 
KUVIO 7 Käyttäjäkokemuksen muodostumiseen vaikuttavat tekijät (Hassenzahl & Trac-
tinsky, 2006) 

Kuvio 7 osoittaa kuinka käyttäjäkokemus muodostuu keskeisesti kolmesta osa-
alueesta, jotka ovat käyttäjän näkökulma (käyttäjän sisäinen tila), teknologian nä-
kökulma sekä käyttäjän ja tuotteen välinen vuorovaikutus näkökulma eli kon-
teksti. Käyttäjän näkökulma korostaa käyttäjän tarpeita, odotuksia, motivaatiota 
ja mielialaa, kun taas teknologiakeskeinen näkökulma painottaa tuotteen ominai-
suuksia, käytettävyyttä ja toimivuutta sekä tarkoitusta. Käyttäjän ja tuotteen vä-
lisen vuorovaikutuksen lisäksi myös ympäristön vaikutukset ovat olennaisessa 
asemassa käyttäjäkokemuksen muodostumisessa. (Forlizzi & Battarbee 2004, 
Hassenzahl ja Tractinsky, 2006.) 

Tässä tutkimuksessa kuviota 7 sekä osittain Arhippaisen ja Tähden (2003) 
teoriamallin käsitteitä käytetään empiirisen tutkimuksen lähtökohtana. Lopul-
lista kuviota käyttäjäkokemuksen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä so-
velletaan tämän tutkimuksen tulosten suunnassa. Hassenzahlin ja Tractinskyn 
(2006) teoriamallin avulla havainnollistetaan käyttäjäkokemuksen muodostumi-
seen vaikuttavat tekijät tässä tutkimuksessa. Niin tässä tutkimuksessa kuin Has-
senzahlin ja Tractinskyn (2006) teoriamallissa käytettävyys ja kokemus nähdään 
erillisinä, mutta vahvasti toisiinsa vaikuttavina käsitteinä yhdessä ympäristön 
kanssa. 

Käyttäjän sisäinen tila

• odotukset

• tarpeet

• motivaatio

• mieliala

• yms.

Suunnitellun teknologian 
ominaisuudet

• kompleksisuus

• tarkoitus

• käytettävyys

• toimivuus

• yms.

Konteksti

• ympäristö

• sosiaalinen toiminta

• toiminnan 
tarkoituksenmukaisuus

• yms.
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6 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TOTEUTUS 

Tässä osiossa on tarkoitus tarkastella tutkimuksen toteutusta sekä siihen liittyviä 
tutkimusmenetelmiä. Aluksi luvussa esitellään toimintatutkimuksen luonne ja 
perustelut tutkimusmenetelmän valinnalle. Tämän lisäksi luvussa esitetään tut-
kimukseen osallistuvat sekä aineistonkeruu- ja aineiston analysointimenetelmät. 
Lopuksi perehdytään opetusharjoitteiden suunnitteluun sekä arvioidaan aineis-
tonkeruun luotettavuutta. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ottaa selvää, miten uudenlainen mu-
siikkimattoteknologia soveltuisi koulukontekstiin sekä mitä haasteita ja ominai-
suuksia sen käytössä tulee ottaa huomioon. Tutkimusongelman selvittämiseksi 
tutkimuskysymykseksi muodostui: 

• Miten musiikkimattoteknologia soveltuu kouluympäristöön? 

6.1 Toimintatutkimuksen luonne ja toteutus 

Toimintatutkimus (action research) on yksi laadullisen (kvalitatiivisen) tutki-
muksen muodoista. Laadulliselle tutkimukselle ominaista on, ettei sillä pyritä ti-
lastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoituksena on kuvata jotain ilmiötä tai tapahtu-
maa, ymmärtää toimintaa sekä teoreettisesti pyrkiä mielekkään tulkinnan anta-
miseen ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 85.) Monesti toimintatutkimusta verra-
taan myös tapaustutkimukseen (case-tutkimus) sekä kehittämistutkimukseen. 
Toimintatutkimukselle ja tapaustutkimukselle onkin ominaista, että molem-
missa tutkimuskohteena on yksi tapaus, joka voi olla henkilö, tapahtuma, yhteisö 
tai yritys (Kananen, 2014, 27). 

Toimintatutkimukselle ominaista on, että tutkija on osa tutkittavan ilmiön 
toimintaa ja tutkittavan yhteisön jäsen, jossa yhteistyö onkin oleellinen elementti. 
Toimintatutkimuksen tarkoituksena on ongelman ratkaiseminen ja sen avulla 
muutokseen pyrkiminen. Toimintatutkimuksen toteuttajalle ominaista on, että 
hän toimii yrityksessä tai projektissa muutosagenttina. Myös testaaminen on 
olennaista toimintatutkimuksessa, jolloin toimenpiteet testataan käytännössä. 
Tämä on myös kehittämistutkimukselle ominaista. (Kananen, 2014, 28.) 
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KUVIO 8 Toimintatutkimuksen syklit 

Toimintatutkimus kuvataan monesti prosessiksi, joka koostuu sykleistä (kuvio 
8). Yksi toimintatutkimuksen sykli sisältää suunnittelun, toimeenpanon, havain-
noinnin ja reflektoinnin. Yhden syklin päättyessä seuraa uusi sykli, joka alkaa 
siitä mihin jäätiin ensimmäisen syklin päättyessä. Uusi sykli lähtee ensimmäisen 
syklin tarkistetusta suunnitelmasta kohti toista suunnittelu, toimeenpano, ha-
vainnointi ja reflektointi -sykliä. Tällaisia syklejä voidaan toteuttaa useita kertoja 
riippuen tutkimuksen luonteesta. (Kananen, 2014, 12). 

Tässä tutkimuksessa tutkijat olivat prosessiluonteisesti mukana kehittä-
mässä musiikkimaton ja siihen liittyvien sovellusten toimivuutta, kehittivät uu-
sia opetusmenetelmiä sekä testasivat niitä koulumaailmassa (kuvio 9). Musiikki-
maton ja sovellusten kehittäminen sekä uusien opetusmenetelmien suunnittelu 
ja luominen tutkijoiden osalta alkoi syksyllä 2016, kun idea tutkimukseen tuli 
musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorilta, Jukka Louhi-
vuorelta. Tällöin musiikkimatto oli vasta hiljattain kehitelty ja mahdollisia paran-
nuksia ja uusia ideoita musiikkimaton suhteen kehitystiimi otti innolla vastaan. 
Tästä alkoi yhteistyö musiikkimaton kehitystiimin kanssa. 

Ensimmäisessä syklissä lähdettiin suunnittelemaan Jyväskylän kaupun-
gissa, noin 1500 opiskelijan lukiossa toteutettavaa välitunnin liikunnallistamis-
projektia musiikkimaton avulla. Tähän sykliin kuuluivat keskeisesti musiikki-
mattoon ja SmartHand Control -sovellukseen perehtyminen, opetusharjoitteiden 
suunnittelu ja luominen sekä tekniikan esitestaus paikan päällä. Itse toimintaa 
testattiin 1.2–2.2.2017 lukion aulassa ja silloin tehtiin myös ensimmäiset havain-
not opiskelijoiden käyttökokemuksista ja musiikkimaton toimivuudesta kysei-
sessä ympäristössä. Testaukseen osallistuvilta opiskelijoilta kerättiin palautetta 
iPadilla SurveyMonkey-sovelluksella hyvin yksinkertaisella, mutta tilanteeseen 
sopivalla tavalla. SurveyMonkey-sovellus on iOS- ja Android-versioon ladattava 
kyselytutkimustyökalu, jolla voidaan kerätä välitön palaute reaaliajassa. Opiske-
lijoita pyydettiin vastaamaan, mitä mieltä he olivat musiikkimatosta. Vastaus-
vaihtoehtoina olivat mahtava, ok, tylsä ja vaikea. Vastauksia tuli yhteensä 37 eri 
opiskelijalta, joista 27 (73%) opiskelijaa vastasi mahtava ja 10 (27%) opiskelijaa 
vastasi ok. Näin ollen suurin osa opiskelijoista piti musiikkimattokokemusta 
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mahtavana ja mielekkäänä, mikä oli myös silminnähden havaittavissa. Testauk-
sen aikana havainnoitiin myös musiikkimaton toimintaa ja tehdyistä havain-
noista kirjoitettiin päiväkirjaa. Pilottitestauksen jälkeen havainnot purettiin kehi-
tystiimin kanssa. Jo suunnittelu- ja esitestausvaiheessa sekä varsinaisessa pilotti-
testausvaiheessa havaittiin useita haasteita ja ongelmia liittyen koulun tekniik-
kaan, musiikkimattoon ja sovellukseen sekä opetusharjoitteisiin. Näitä haasteita 
ja ongelmia lähdettiin kehittämään yhdessä kehitystiimin kanssa, mistä alkoi toi-
mintatutkimukselle ominainen, toinen sykli. Haasteista ja ongelmista kerrotaan 
tarkemmin tulososiossa. 

Toisessa syklissä lähdettiin suunnittelemaan lukiolaisille opetuskertoja. 
Tässä vaiheessa ensimmäisen syklin testauksesta ilmenneitä ongelmia ja haas-
teita lähdettiin korjaamaan ja kehittämään. Myös uudet opetusharjoitteet luotiin 
ensimmäisestä testauksesta tehtyjen havaintojen pohjalta. Opetuskertoja oli yh-
teensä kuusi (ajalta 22.3–4.5), jotka kestivät jokainen noin 1,5 h. Jokaiseen opetus-
kertaan liittyi olennaisesti suunnittelu, esitestaus (harjoitteiden ja luotujen pro-
jektien testaus ennen varsinaista opetuskertaa), opetustestaus, havainnointi ja 
reflektointi. Opetuskerran reflektoinnissa opiskelijat ottivat kantaa ja keskusteli-
vat opetuskerran onnistumisesta ja harjoitteiden toimivuudesta. Tämä toteutet-
tiin teemahaastattelun tavoin. Lopuksi myös pohdittiin jokaista opetuskertaa ke-
hitystiimin kanssa, keskustellen opetuskertojen onnistumisesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta sekä teknologian toimivuudesta. Kaiken kaikkiaan opetusker-
roilla oli mukana yhteensä 25 opiskelijaa. 

Toimintatutkimuksen kolmannessa syklissä musiikkimattoa ja Taction-
Control-ohjelmaa sekä piirilevyä lähdettiin kehittelemään edelleen edellisestä 
syklistä ilmenneiden ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseksi. Tässä syklissä tut-
kijat eivät varsinaisesti olleet enää kehityksessä itse mukana, mutta sykli on olen-
naista tuoda esille tässä tutkimuksessa, sillä se on koko prosessin varrella havait-
tujen haasteiden ja ongelmien ratkaisu ja tämänhetkisen kehityksen tulos, jonka 
seurauksena musiikkimatosta kehiteltiin kolmas eli uusin prototyyppi. Kolman-
nessa syklissä haastateltiin kehitystiimin kahta asiantuntijaa, jotka kertoivat, 
mitä korjauksia uuteen prototyyppiin oli tehty ongelmien ratkaisemiseksi. Asi-
antuntijahaastattelujen tarkoituksena oli kerätyn aineiston tulosten realistinen 
tulkitseminen sekä analysoiminen. Asiantuntijahaastattelujen perusteella saatiin 
myös merkittävää tietoa uusista kehitteillä olevista ideoista ja parannuksista liit-
tyen musiikkimattoon, ohjelmaan sekä piirilevyyn. 
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KUVIO 9 Toimintatutkimuksen kulku 

6.2 Tutkimukseen osallistuvat  

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että siinä pyritään ymmärtämään 
tutkimuskohdetta tai jotakin ilmiötä, ja näin ollen sillä ei pyritä tilastollisiin sään-
nönmukaisuuksiin tai päätelmiin. Sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa aineiston otannan koon päättäminen on haasteellista. Kvalitatiivi-
selle tutkimukselle on luonteenomaista, että otanta on pieni ja tarkoituksenmu-
kainen verrattuna kvantitatiiviseen tutkimukseen, jossa otoskoko on suuri. (Hirs-
järvi ym., 2008, 175–176). 

Tutkimukseen osallistui lukion 1.-3. vuoden opiskelijat, jotka olivat vapaa-
ehtoisia osallistumaan musiikkimatto-opetuskerroille. Kaksipäiväisessä pilotti-
testauksessa (1-2.2.2017) tutkimukseen osallistui 37 opiskelijaa. Tämän lisäksi 
kuudelle opetuskerralle (22.3.; 27.3.; 3.4.; 5.4.; 2.5. ja 4.5.) osallistui yhteensä 25 
opiskelijaa. Sekä pilottitestauksessa että opetuskerroilla tutkimukseen osallistui 
tyttöjä ja poikia. Neljän ensimmäisen opetuskerran opiskelijoilta eli yhteensä vii-
deltä eri opiskelijalta kerättiin taustatiedot (liite 5) tunnin alussa. Opiskelijoita 
pyydettiin kertomaan omasta musiikki- ja liikuntataustastaan sekä arvioimaan 
asteikolla neljästä kymmeneen, kuinka kiinnostuneita he ovat musiikkiliikun-
nasta. Numeroarvioinnin yhteyteen lähes kaikki opiskelijat kirjoittivat kiinnos-
tuneisuuden riippuvan siitä, mitä musiikkiliikunta-käsitteellä tarkoitetaan. Tämä 
vahvistaa musiikkiliikunta-käsitteen monimuotoisuutta, mistä myös teoriaosuu-
dessa mainittiin. Alla esitellään näiden viiden opiskelijan taustatiedot (taulukko 
4). Neljän ensimmäisen opetuskerran osallistujat olivat kolmannen vuoden opis-
kelijoita ja kahden viimeisen opetuskerran opiskelijat olivat ensimmäisen vuo-
den opiskelijoita. Kahden viimeisen opetuskerran opiskelijoilta ei rajallisen ajan 
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vuoksi kerätty taustatietoja, mutta myös he olivat musiikki- ja liikuntataustoil-
taan erilaisia. Kahdella viimeisellä opetuskerralla oli enemmän poikia kuin tyt-
töjä. 

TAULUKKO 4 Viiden opiskelijan taustatiedot 

 Musiikki-
tausta 

Liikuntatausta Musiikkiliikunnalli-
nen kiinnostuneisuus 
asteikolla 4-10 

Tyttö-
opis-
kelija 1 

Kuuntelee 
musiikkia. Ei 
soittotaustaa. 

Aiemmin harrastanut tanssia 
kaksi vuotta ja pelannut len-
topalloa kymmenen vuotta. 
Nyt käy salilla ja lenkkeilee. 

8-9. ”Musiikki saa te-
kemään kovemmin ja 
tuo iloa liikuntaan.” 

Tyttö-
opis-
kelija 2 

- Yläasteella harrastanut tans-
sia kaksi vuotta 

6. ”En ole aivan 
varma, mitä sillä tar-
koitetaan.” 

Tyttö-
opis-
kelija 3 

Soittaa oma-
ehtoisesti ki-
taraa. 

On harrastanut uintia. ”En oikein ole varma, 
olenko kokeillut, 
mutta vaikuttaa ki-
valta!” 

Tyttö-
opis-
kelija 4 

Soittaa kita-
raa, joskus 
myös pianoa 
ja kanteletta. 

Aiemmin harrastanut moni-
puolisesti useampia lajeja, 
kuten tanssia, voimistelua, 
vesipalloa ym. Nyt harrastaa 
joogaa ja uintia. 

7. ”Tanssi on alkanut 
kiinnostaa paljon 
viime aikoina.” 

Tyttö-
opis-
kelija 5 

Soittanut 
rumpuja nuo-
rempana. 

Harrastaa esteratsastusta ja 
voimanostoa. 

7. ”En oikein tiedä, 
mitä se on ja mitä 
tältä odottaa, mutta 
mieli on korkea.” 

 

6.3 Aineistonkeruumenetelmät 

Laadulliselle tutkimukselle ominaisia aineistonkeruumenetelmiä ovat havain-
nointi, haastattelu, kysely ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & 
Sarajärvi, 2013, 71; Hirsjärvi ym., 2008, 189). Myös käytettävyyden tutkimisessa 
käytetään monenlaisia menetelmiä kuten kyselyjä, haastatteluja, asiantuntija-ar-
viointeja, etnografiaa, kognitiivista läpikäyntiä ja testausta. Olennaista käytettä-
vyystutkimuksessa on kuitenkin löytää sellainen menetelmä, jolla on mahdollista 
havaita mahdolliset suunnitteluvirheet helposti ja nopeasti. Virheiden korjaami-
nen johtaa kohti parempaa käytettävyyttä ja laadukkaamman tuotteen saavutta-
mista. (Ovaska, Aula, Marjaranta, 2005, 6.) 
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Tässä tutkimuksessa opetuskertojen aineistonkeruumenetelminä käytettiin 
videohavainnointia, ryhmässä toteutettua teemahaastattelua ja kyselyä. Havain-
nointi ja teemahaastattelu muodostivat pääaineiston ja kysely lisäaineiston. Ope-
tusharjoitteiden ideoinnista, suunnittelusta ja esitestauskerroista kirjoitettiin ha-
vaintoja ja mahdollisia teknologiaan liittyviä haasteita päiväkirjan muodossa. 
Itse kehitystiiminjäseniä haastateltiin avoimesti (taulukko 5). 

TAULUKKO 5 Tutkimusaineiston muodostuminen 

Tutkijat (Heini ja Outi) Kehitystiimi Opiskelijat 

Päiväkirjat koko proses-
sin ajalta 

Haastattelut Videohavainnointi, tee-
mahaastattelu ja kysely-
lomake 

 
Hirsjärvien, Remesin ja Sajavaaran (2008, 203) mukaan teemahaastattelu on avoi-
men ja lomakehaastattelun välimuoto, jossa ominaista on haastattelun teemojen 
(aihepiirien) tiedostaminen ja kysymysten tarkan muodon sekä järjestyksen 
puuttuminen. Teemahaastattelu onkin yksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisten 
tutkimusten yleisistä aineistonkeruumenetelmistä, koska sen vastaa hyvin kvali-
tatiivisen tutkimuksen lähtökohtiin (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2008, 203). 
Tässä tutkimuksessa haastattelutyypiksi valittiin ryhmässä toteutettu teema-
haastattelu, joka tiedonkeruumenetelmänä tukee vahvasti kvalitatiivisen tutki-
muksen teorioita. Teemahaastattelun avulla on mahdollista päästä käsiksi sosi-
aalisiin tilanteisiin syvemmin, sillä etukäteen muodostetulla haastattelurungolla 
on mahdollista saada ”miksi” ja ”miten” ilmiölähtöisiin kysymyksiin vastauksia. 
(Myers & Newman, 2007.)  

Teemahaastattelu toteutettiin puolistrukturoituna ryhmähaastatteluna, 
jossa edettiin tiettyjen etukäteen valittujen kysymysten mukaisesti, mutta kuiten-
kin avoimesti keskustellen. Ryhmässä toteutetussa haastattelussa saadaan tietoa 
yhtä aikaa useammalta henkilöltä, mikä on suhteessa helpompi ja nopeampi tapa 
saada tietoa usealta vastaajalta verrattuna yksilöhaastatteluihin (Myers & New-
man, 2007; Hirsjärvi ym., 2008, 205; Hirsjärvi & Hurme, 2000, 63). Ryhmähaastat-
telu valittiin yksilöhaastattelun sijaan myös siksi, että ryhmähaastattelun koettiin 
asettavan mukavamman ja avoimemman asetelman keskustelulle ja näin ollen  
on mahdollista saada vastauksia tutkimuksen kannalta olennaisiin kysymyksiin. 
Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 63) mukaan ryhmähaastattelu onkin usein hyvä 
ratkaisu silloin, kun haastatellaan lapsia tai nuoria ja haastattelutilanteessa yksi-
löt ovat ujoja ja arkoja tuomaan omia mielipiteitään esille. Teemahaastattelun 
avulla pyrittiin jokaisella opetuskerralla saamaan selville opiskelijoiden koke-
muksia ja selvittämään, mitkä asiat heitä erityisesti innosti tai mitkä tekijät johti-
vat innostuksen syntymiseen. Ennen opetuskerran lopuksi käytyä teemahaastat-
telua, jokainen opiskelija vastasi puolistrukturoituun kyselylomakkeeseen, joka 
sisälsi sekä avoimia kysymyksiä että Likert-asteikon tavoin muodostettuja asen-
neväittämiä viisiportaisella asteikolla. Kyselyn tarkoitus oli herätellä opiskeli-
joita teemahaastatteluun ja auttaa pohtimaan opetustunnin sisältöjä. Näin ollen 
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puolistrukturoitu kysely oli tutkimuksessa lisäaineiston tuoja. Teemahaastatte-
lussa käytetty pohja sekä puolistrukturoidun kyselyn pohja ovat nähtävissä liit-
teissä. 

Haastattelun ja kyselyn avulla saatiin selville sen mitä opiskelijat ajattelivat 
ja tunsivat sekä miten opiskelijat kokivat harjoitteet. Nämä menetelmät eivät kui-
tenkaan kertoneet todellisuudessa sitä mitä tapahtui jokaisella kerralla. Tämän 
vuoksi valittiin videohavainnointi yhdeksi aineistonkeruu menetelmäksi. Myös 
Vilkan (2007) mukaan havainnoinnin avulla on mahdollista saada tietoa siitä, toi-
mivatko opiskelijat todella niin kuin he haastattelussa kertovat toimivansa.  

Havainnointimenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahdella tavalla riippuen 
niiden muodollisuudesta sekä havainnoijan roolin suhteesta. Näiden mukaan 
havainnoinnin lajit voidaan jakaa systemaattiseen ja osallistuvaan havainnointiin. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008, 209; Metsämuuronen, 2006, 117.) Tässä tut-
kimuksessa havainnointi toteutettiin osallistuvan havainnoinnin tavoin, jossa ha-
vainnointi oli täysin vapaata ja luonnolliseen toimintaan sopeutuvaa. Tämän 
vuoksi opetuskerrat toteutettiin kyseisen lukion ryhmätyötilassa, opiskelijoille 
tutussa ja mielekkäässä ympäristössä. Toimintatutkimukselle on ominaista, että 
luonnollisessa ympäristössä toteutetut havainnot tehdään siinä asiayhteydessä 
tai kontekstissa, jossa se ilmenee (Vilkka, 2007). Hirsjärvi ja Hurme (2000, 132) 
korostavatkin, kuinka nuoria haastateltaessa olisi itse haastattelupaikaksi valit-
tava rauhallinen ja meluton paikka, joka ei altistaisi mahdollisille häiriötekijöille. 
Tässä tutkimuksessa tutkijat osallistuivat havainnoitsijoina myös opetusryhmän 
toimintaan, joka loi opiskelijoille varmuutta ja uskallusta heittäytyä toimintaan. 
Osallistuva havainnointi onkin hyvin käytetty menetelmä toimintatutkimuksissa 
(Metsämuuronen, 2006, 117). 

Erityisesti videohavainnointia, teemahaastattelua ja kyselyä käytettiin ope-
tuskerroilla (kuusi kertaa), jotka videoitiin. Kaikki opetustunnit sisälsivät alku-
esittelyn, jossa tutkijat kertoivat ensin, keitä he olivat ja mitä he olivat tekemässä 
ja tutkimassa. Opetuskertojen videointiin käytettiin kolmea videokameraa, jotka 
aseteltiin opetustilan eri nurkkiin, jotta nähtäisiin kattavasti jokaisesta suunnasta 
toimintaa. Opetustilan käytävälle suunnatut suuret ikkunat myös peitettiin la-
kanoilla ylimääräisten häiriötekijöiden (mm. käytävällä liikkuvat opiskelijat) 
vuoksi. Jokainen opetushavainnointi päättyi siten, että opiskelijat vastasivat en-
sin puolistrukturoituun kyselyyn, jonka jälkeen kerättiin kokemuksia ja ideoita 
tunnin kulusta ja harjoitteiden toimivuudesta koko ryhmältä teemahaastattelua 
hyödyntäen. Ajallisesti kyselyn vastaamiseen sekä teemahaastatteluun käytettiin 
yhteensä noin 30 minuuttia, josta 10 minuuttia meni kyselyn vastaamiseen ja 20 
minuuttia teemahaastatteluun. 

Tutkijat toimivat osana kehitystiimiä ja keskustelivat avoimesti Jukka Lou-
hivuoren kanssa koko prosessin ajan. Jukka Louhivuori toimii musiikin, taiteen 
ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella musiikkikasvatuksen professorina. Tässä 
tutkimuksessa Louhivuori on vastannut projektin kokonaisvaltaisesta ohjaami-
sesta. Louhivuoren vastuualue pääosin on ollut tuotteiden eli musiikkikäsineen 
ja -maton keksiminen, niiden ominaisuuksien kehittäminen sekä pedagoginen 
suunnittelu. Louhivuori on toiminut myös innovaatiorahoituskeskuksen (TEKES) 
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rahoittamassa tutkimuksesta liiketoimintaa - hankkeen (TUTLI) vastuuohjaajana 
vuosina 2014–2016, missä SmartHand-hankkeen tavoitteena oli musiikkikäsi-
neen teknologian kehittäminen. Musiikkikäsineen ja -maton prototyyppien tek-
nisestä suunnittelusta ja valmistamisesta vastasi Esa Viirret. Viirret toimii musii-
kin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella musiikkikasvatuksen yliopis-
tonopettajana. Tässä tutkimuksessa Viirret on vastannut musiikkimaton ja piiri-
levyn toiminnasta ja kehityksestä sekä ratkaissut projektin varrella ilmenneitä 
teknisiä ongelmia. Viirret on aikaisemmalta ammatiltaan automaatioinsinööri ja 
toiminut voimalaitosautomaation suunnittelijana, ohjelmoijana sekä käyttöönot-
tajana Imatran Voima Oy:ssä. Viirret on suunnitellut, korjaillut ja rakentanut 
myös musiikkielektroniniikkaa kuten vahvistimia, soittimia ja efektilaitteita vuo-
sien ajan. Musiikkimattoa on ollut kehittämässä myös muita ohjelmistosta vas-
taavia asiantuntijoita. 

Tämän tutkimuksen tutkijat kirjasivat koko prosessin aikana päiväkirjaan 
olennaisia havaintoja liittyen musiikkimattoon ja sovelluksiin, joita kehitettiin 
prosessin aikana. Ensimmäisen syklin testauskerroilta (välitunnin liikunnallista-
mis -projekti 1.2–2.2.2017) kirjoitettiin päiväkirjaan havaintoja sekä teknisistä asi-
oista että harjoitteiden toimivuuteen liittyvistä asioista, joita lähdettiin kehittä-
mään ennen ensimmäisen opetuskerran pitämistä. Välitunnin liikunnallistamis-
projekti toimi yhdenlaisena pilottitestauksena, josta kerättiin myös SurveyMo-
neky-sovelluksen avulla iPadilla nopeaa palautetta opiskelijoiden kokemuksista 
liittyen musiikkimattoon. Tutkimuksen varsinaisen aineistonkeruun jälkeen 
haastateltiin vielä kehitystiimin kahta jäsentä (Jukka Louhivuori ja Esa Viirret), 
jotka kertoivat hyvin kattavasti musiikkimaton-, sovelluksen- sekä piirilevyn ke-
hityksen tämän hetkisestä tilanteesta. Molemmat haastattelut suoritettiin Mu-
sica-rakennuksessa syyskuussa 2017, jotka kestivät molemmat noin tunnin. 
Haastattelut nauhoitettiin iPhonen sanelinta hyödyntäen, jonka jälkeen ne litte-
roitiin tekstiksi. Loppuhaastattelujen aineistoja kehityksen edistymiseen ja tä-
mänhetkiseen tilanteeseen liittyen käytettiin tukemaan ja rikastamaan havaintoja. 

6.4 Aineiston analysointimenetelmät 

Laadullisessa tutkimuksessa on useita aineiston analyysimenetelmiä, joiden 
tarkoituksena on eritellä ja luokitella sekä näiden pohjalta lopulta tulkita 
aineistoa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 136; Schreier 2012, 1–9). Tässä tutkimuksessa 
hyödynnettiin sisällönanalyysiä, jonka avulla erilaisia dokumentteja, kuten 
haastatteluja, keskusteluja ja päiväkirjoja, voitiin analysoida systemaattisesti ja 
objektiivisesti. Sisällönanalyysillä pyritään kuvaamaan ilmiötä tiivistetyssä ja 
yleisessä muodossa, kadottamatta aineiston sisältämää informaatiota. Kerätty 
aineisto ikään kuin järjestellään, jotta siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä. 
Laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysimuodot jaetaan aineistolähtöiseen, 
teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen analyysiin. Tässä tutkimuksessa 
hyödynnettiin teoriaohjaavaa analyysiä, joka perustuu aineiston ja teorian 
vuoropuheluun. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91, 95–100, 103, 108.) Toisin sanoen 
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analyysivaiheessa edettiin aluksi aineistolähtöisesti, mutta analyysin 
loppuvaiheessa havaittiin aineiston ja Hassenzahlin & Tractinskyn (2006) teorian 
yhtäläisyydet ja tuotiin kyseisen teorian luokittelu aineiston analyysia ohjaavaksi 
ajatukseksi. Teknologian eli musiikkimaton käyttäjäkokemus muodostui siis 
aineistolähtöisesti, mutta lopputulos käyttäjän sisäisen tilan, ympäristön ja 
järjestelmän ominaisuuksien yhteisvaikutuksesta on myös teoriassa määritelty. 

 
Tutkimuksessa käytetty sisällönanalyysi ja analyysisystematiikka etenee pääpiir-
teittäin Schreierin (2012, 6) teoksen mukaisesti seuraavasti: 

 
1. Tutkimuskysymyksen päättäminen 
2. Aineiston valitseminen 
3. Luokittelun ja koodauksen rakentaminen 
4. Aineiston jakaminen merkitysyksiköihin (segmentteihin) 
5. Merkitysyksiköiden luokittelu ja koodaus 
6. Luokittelun arviointi ja muokkaus 
7. Pääanalyysi 
8. Analyysin tulosten tulkitseminen ja raportointi 

 
Mainittakoon myös, että Schreierin (2012, 129–134) puhuessa analyysiyksi-

köstä, hän tarkoittaa sillä tässä yhteydessä yhden opetuskerran jälkeistä ryhmä-
haastattelua. Sen sijaan yhdessä analyysiyksikössä on lukuisia merkitysyksi-
köitä, joista muodostetaan pelkistetyt ilmaukset ja jotka lopulta koodataan 
(Schreier 2012, 129–134). Tässä tutkimuksessa sovellettiin edellä kuvattua sisäl-
lönanalyysiä (kohdat 1-8) siten, että toteutettiin aineiston jakamisen merkitysyk-
siköihin ennen luokittelun rakentamista. Litteroidut ryhmähaastattelut pilkottiin 
merkitysyksiköihin formaalien kriteerien mukaisesti, jolloin yksi merkitysyk-
sikkö voi muodostua useammasta tai yhdestä virkkeestä, lauseesta, sanoista tai 
jopa yksittäisestä sanasta (Schreier 2012, 134-136). Koska ryhmähaastattelut litte-
roitiin videolta, koettiin myös ilmeiden, eleiden, äännähdysten, sarkasmin ja 
huumorin kirjaaminen merkitykselliseksi merkitysyksiköiden ja pelkistysten 
kannalta. Samassa yhteydessä muodostettiin kaikista merkitysyksiköistä pelkis-
tetyt ilmaukset, jotka kirjattiin exceliin. Merkitysyksiköiden pelkistämisessä tuli 
jatkuvasti tarkastella kriittisesti sitä, etteivät pelkistysten merkitykset muuttu-
neet alkuperäisistä ja menneet huomaamatta omaksi tulkinnaksi. Tämän ehkäi-
semiseksi tehtiin mieluummin liian pitkiä kuin liian lyhyitä pelkistyksiä. Alla 
taulukossa 6 on esimerkki merkitysyksiköiden pelkistetyistä ilmauksista. 

TAULUKKO 6 Esimerkki merkitysyksiköiden pelkistämisestä 

Merkitysyksikkö Pelkistetty ilmaus 

Munki mielestä oli just kiva, ku oli musiikkia ja lii-
kuntaa niinku yhessä, nii se teki tästä kiinnosta-
vampaa. 

Kivaa, kun musiikki ja lii-
kunta yhdessä. 
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Mietin ite ku oon tosi huono matikassa, nii jos sitä 
olis ala-asteella hinkattu jollain tälläsellä, nii var-
maa olis jääny jotenki pääkoppaan paremmin. 
Koska onhan tää nyt kivempaa, ku se et sä istut 
nenä kiinni kirjassa kaks tuntia ja sit lähet kotii. 

Matematiikka jäisi pa-
remmin mieleen toimin-
nallisesti maton avulla, 
matto kirjaa mukavampi 
oppimistyyli. 

 
Seuraavaksi rakennettiin alustava luokittelu aineistolähtöisesti yksittäisestä ylei-
seen eli induktiivisesti niin sanotulla subsumptioperiaatteella (subsumption). 
Subsumptioperiaatteessa aineisto järjestellään uudelleen ja aineiston osia yhdis-
tellään pääluokkien alle alaluokiksi. (Schreier, 2012, 115–120). Schreierin mukaan 
(2012, 115–120) subsumptioperiaatetta voidaan käyttää silloin, kun pääluokat 
ovat jo tiedossa. Alustavat pääluokat muodostettiin teemahaastattelurungon 
(liite 7) perusteella. Tämän jälkeen muodostettiin pelkistetyistä ilmauksista alus-
tavia alaluokkia pääluokkien alle sen mukaan, miten usein ne nousivat aineis-
tosta (kuvio 10). Niin tässä työssä kuin subsumptioperiaatteessa yleensä, haas-
teeksi muodostui sopiva alaluokkien määrä (Schreier, 2012, 116). Lopulta pääluo-
kat nimettiin teoriassa esiintyvien käsitteiden mukaisesti, jotka muodostavat 
myös aineiston analyysikehyksen. 

 

 
KUVIO 10 Aineiston analyysikehys 

Luokittelun rakentamisen jälkeen pelkistetyt ilmaukset koodattiin numero- ja 
kirjainkoodein siten, että koodin ensimmäinen numero viittaa opetuskertaan, nu-
mero-kirjain yhdistelmä pää- ja alaluokkaan sekä viimeinen kirjain henkilöön. 
Molemmat tutkijat koodasivat ensin itse, jonka jälkeen saatuja koodauksia ver-
rattiin keskenään. Tähän vaiheeseen liittyi omat haasteensa. Keskenään eriävät 
koodaukset käytiin yhdessä läpi ja keskusteltiin esimerkiksi siitä, mitä ympä-

Käyttäjän 
sisäinen tila

Teknologian 
ominaisuudet

Konteksti
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ristö/konteksti teknologian käyttäjäkokemuksessa juuri tässä tutkimuksessa tar-
koittaa ja mitkä seikat aineistossa tarkalleen ottaen liittyvät ympäristöön/kon-
tekstiin. Joissakin tapauksissa yksittäinen pelkistys kuului kahteen eri luokkaan 
ja sai näin ollen kaksi eri koodia – ovathan pääluokat teoriassakin toisiinsa vuo-
rovaikutuksessa ja osittain päällekkäisiä. Toisinaan taas pelkistetyille ilmauksille 
oli vaikea valita jopa pääluokka, alaluokasta puhumattakaan. Tässä vaiheessa 
luokitusta ja luokkien nimiä muokattiin useaan kertaan, jotta kaikki pelkistetyt 
ilmaukset saatiin luokiteltua. Analysoinnissa pyrittiin olemaan erityisen kriittisiä 
siinä, ettei joitakin pelkistyksiä ylianalysoitaisi vain siksi, että ne saataisiin johon-
kin haluttuun luokkaan. Alla on esimerkki koodausperiaatteesta (taulukko 7). 

TAULUKKO 7 Esimerkki luokittelun koodausperiaatteesta 

Opetus-
kerta 

Pelkistys Pääluokka Alaluokka Koodi 

1. opetus Se oli tosi jees, et musiikki ja 
liikkuminen oli samassa. 

1. Käyttäjän 
sisäinen tila 

D. Arvot 1.1D.P4 

3. opetus Helppo lähestymistapa 
koululiikuntaan. 

2. Konteksti A. Koulu-
ympäristö 

3.2A.T4 

5. opetus Erikokoiset ja –malliset sen-
sorit auttaisi muistamista. 

3. Teknolo-
gian ominai-
suudet 

A. Musiik-
kimattoon 
liittyvät 
ominai-
suudet: Es-
teettiset 
ominai-
suudet 

5.3A.T6 

 
Aineiston luokittelun ja koodauksen kriittisen arvioinnin ja muokkausten jälkeen 
kaikkien opetuskertojen teemahaastattelut koottiin yhteen koontitaulukkoon 
pää- ja alaluokkineen, pelkistettyine ilmauksineen ja pelkistykset kirjaimella hen-
kilöityinä. Koontitaulukosta oli nähtävissä koko haastatteluaineisto ja sen avulla 
pystyttiin vertailemaan eri opetuskerroilla nousseita huomioita ja muodosta-
maan uusia tulkintoja. Tulkintojen tukena olivat myös aiemmat teoria- ja tutki-
mustiedot teknologian käyttäjäkokemuksesta ja pohdinnassa on nähtävissä ha-
vaintojen ja aiemman tiedon välinen suhde. Toisin sanoen tutkimuksessa pyrit-
tiin selittämään ja vahvistamaan havainnot aiempien teorioiden ja tutkimusten 
perusteella, jotta johtopäätökset eivät jäisi ilman tukea. Tutkimusaineiston ana-
lyysi on siis teoriaohjaava. Tuomen ja Sarajärven (2009, 96–97) mukaan teoriaoh-
jaavassa analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät suoraan perustu teori-
aan, mutta joita voidaan hyödyntää ja käyttää apuna analyysin etenemisessä. Ai-
neistolähtöisen ja teoriaohjaavan analyysin ero onkin siinä, että aineistolähtöi-
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sessä analyysissa teoreettiset käsitteet on luotu aineistosta, kun taas teoriaohjaa-
vassa käsitteet on tuotu valmiina ilmiön tarkasteluun (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
117). Lopulliset pää- ja alaluokat on esitetty kuviossa 11. 

Haastatteluaineiston lisäksi aineisto koostuu videoiduista opetuskerroista, 
kyselylomakkeista, omista havaintopäiväkirjoista sekä musiikkimaton asiantun-
tijahaastatteluista. Myös nämä aineistot analysoitiin edellä esitellyn sisällönana-
lyysin mukaisesti. Videoiduista opetuskerroista kirjattiin yleisen tapahtumaku-
lun, teknologian ja harjoitteiden toimivuuden tai toimimattomuuden sekä opis-
kelijoiden ”normaalista” olemisesta poikkeavat tapahtumat ja kommentit.  Opis-
kelijan toiminnasta esimerkkinä opiskelijan tanssillinen heittäytyminen musiik-
kiin ennen harjoitteen alkamista, mikä kertoo musiikin ja liikkeen yhteydestä 
sekä musiikin ja liikkeen merkityksestä kyseiselle nuorelle. Kyselylomakkeiden 
sisällönanalyysista nousi lopulta täsmälleen samoja huomioita, tulkintoja ja tu-
loksia kuin haastatteluaineistosta ja tästä syystä kyselylomakkeet ovat tässä tut-
kimuksessa lähinnä ryhmähaastattelua tukeva lisäaineisto. Päiväkirjahavainnot 
koskivat suurimmalta osin teknologiaa ja siihen liittyviä havaintoja testikerroilta, 
ennen opetuksia, niiden aikana sekä niiden jälkeen. Havainnot pelkistettiin ja 
koottiin yhdeksi asiatiedostoksi aikajärjestyksessä, josta oli visuaalisesti nähtä-
vissä käänteentekevät havainnot ja teknologian kehitys. Tulosten kannalta päi-
väkirjoista nousi järjestelmän ominaisuuksiin liittyen merkittäviä havaintoja. 
Musiikkimaton kehittäjien asiantuntijahaastattelut litteroitiin ja analysoitiin 
myös edellä mainitun sisällönanalyysin mukaisesti. 

Aineiston analysoinnissa haastoi se, että alun perin tarkoituksena oli tutkia 
opetuksen pelillistämistä sekä pelillistämisen vaikutusta opiskelijan motivaati-
oon. Ennen aineistonkeruuta tutkijat olivat perehtyneet lähinnä pelillistämisen ja 
motivaation käsitteisiin sekä niihin liittyviin tekijöihin. Tämän pohjalta muodos-
tettiin myös kyselylomake (liite 6), johon opiskelijat vastasivat ennen teemahaas-
tattelua (liite 7). Kuitenkin osittain muuttunut tutkimuskysymys haastoi aineis-
ton analysointia ja tästä syystä päätettiin hyödyntää kyselylomakkeita vain ana-
lysointia tukevana lisäaineistona. 

6.5 Opetuskertojen suunnittelu ja toteutus 

Harjoitteiden suunnittelusta vastasi pääosin liikuntatieteen tutkija, joka liikunta-
pedagogiikan opiskelijana pystyi hyödyntämään laajaa kokemustaan liikunnan 
harjoitteista ja niiden ohjaamisesta. Liikuntatieteen tutkijalla on pedagogista ja 
didaktista osaamista niin opintojen, valmennusten kuin opettajan sijaisuuksien-
kin myötä. Myös liikuntatieteen tutkijan oma voimistelu- ja tanssitausta ovat pe-
rusteena sille, että hän oli päävastuussa tuntien suunnittelusta. Opetuskertojen 
suunnittelua ohjasivat lukion opetussuunnitelman (2015) tavoitteet ja periaatteet, 
joita esiteltiin teoriaosiossa. Suunnittelussa hyödynnettiin liikuntapedagogiikan 
perusopintojen rytmiikkakurssia sekä tanssin perus-, aine- ja syventäviä opintoja. 
Tutkijat tutustuivat myös erilaisiin musiikkiliikuntakirjoihin ja verkkomateriaa-
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leihin. Opetuksen suunnittelussa tuli huomioida opiskelijoiden määrä ja taito-
taso, opetustilan koko, musiikkimaton tarkoituksenmukainen käyttö, harjoittei-
den pelillistäminen sekä teknologian toiminnan epävarmuus.  

Tutkimuksen teknologia osuudesta vastasi pääosin informaatioteknologian 
tutkija, joka tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijana oli vastuussa musiikki-
maton, piirilevyn ja ohjelmien yhdistämisestä ja stabiilin toiminnan aikaansaa-
misesta. Tietojärjestelmätieteen tutkija vastasi myös pääasiassa ääniprojektien 
luomisesta SmartHand ja TactionControl -ohjelmilla sekä äänitiedostojen hake-
misesta ja muokkaamisesta Audacity-ohjelman avulla. Musiikkimaton käyttöön 
soveltuvat ohjelmat ladattiin MacBook Pro -tietokoneelle, jonka toiminnasta vas-
tasi tietojärjestelmätieteen tutkija. Varsinaisissa opetuksissa liikuntatieteen tut-
kija vastasi opetuksesta ja harjoitteiden instruktioista, kun taas tietojärjestelmä-
tieteen tutkija vastasi teknologian toimivuudesta, kuten maton herkkyyden sää-
tämisestä ja ääniprojektien vaihtamisesta. Alla olevassa taulukossa 8 esitelellään 
opetuskertojen teemat ja harjoitteet sekä se, miten pelillistettiin joitakin harjoit-
teita. Harjoitteiden tarkemmat ohjeet löytyvät liitteissä olevista tuntisuunnitel-
mista. 

TAULUKKO 8 Opetuskertojen teemat, osallistujamäärä sekä harjoitteet ja niiden pelielemen-
tit (PE) kootusti 

 Pilotti 1. ope-
tus 

2. opetus 3. ope-
tus 

4. opetus 5. ope-
tus 

6. ope-
tus 

Aihe Väli-
tun-
nin lii-
kun-
nallis-
tami-
nen 

Ryt-
miikka 

Voguing Pelit, 
leikit 
ja kisat 

Tanssilli-
nen il-
maisu ja 
ko-
reografia 

Pelit, 
leikit 
ja ki-
sat 

Koon-
tikerta 

Opis-
kelija-
määrä 

37 2 1 4 3 7 8 

Har-
joitteet 
ja nii-
den 
pe-
liele-
mentit 

Erilai-
set 
muisti-
pelit 

Nimipiiri. 
PE: aika 

Kivi-paperi-
sakset. PE: ta-
sot, voittami-
nen 

Katse-
kontak-
tipiiri. 
PE: ta-
sot, pää-
määrä 

Rytmipiiri. 
PE: haas-
teet, nopea 
palaute 

Rytmi-
piiri. 
PE: 
haas-
teet, no-
pea pa-
laute 

Rytmi-
piiri. PE: 
haas-
teet, no-
pea pa-
laute 

C-
duuri 

Rytmi-
piiri. PE: 
haasteet, 
nopea pa-
laute 

Voguingkä-
velyt ja –po-
set. PE: tasot, 
haasteet 

Muisti-
peli-
viestit. 
PE: pis-
teet, 
voitta-
minen, 

Dalcroze-
harjoituk-
set. PE: no-
pea pa-
laute 

Muisti-
peli-
viestit. 
PE: pis-
teet, 
voitta-
minen, 

C-duuri 
biisit. 
PE: on-

gelman-
ratkaisu, 
yhteistyö 
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yhteis-
työ 

yhteis-
työ 

Rum-
mut 

So-
laimpro-
visaatio. 
PE: ta-
voite, 
haaste, 
päämäärä 

Mattoposet. 
PE: ongel-
manratkaisu 

Biisin 
kokoa-
minen. 
PE: 
voitta-
minen, 
yhteis-
työ, 
haasteet 

Karttahar-
joitus. PE: 
ongelman-
ratkaisu, 
aikaraja 

Biisin 
kokoa-
minen. 
PE: 
voitta-
minen, 
yhteis-
työ, 
haas-
teet 

Biisin 
kokoa-
minen. 
PE: voit-
tami-
nen, yh-
teistyö, 
haasteet 

Biisin 
kokoa-
minen 

Yhteismu-
sisointi. 
PE: yh-
teistyö 

Bodypercus-
sion. PE: yh-
teistyö 

Kimple. 
PE: 
voitta-
minen, 
yhteis-
työ, 
pää-
määrä 

Streetkoreo 
+ omat ko-
reot. PE: 
yhteistyö 

Kimple. 
PE: 
voitta-
minen, 
yhteis-
työ, 
pää-
määrä 

So-
laimpro-
visaatio. 
PE: ta-
voite, 
haaste, 
pää-
määrä 

Artistit 
ikäjär-
jestyk-
seen 

Rentoutu-
misharjoi-
tus 

Yhteismusi-
sointi. PE: 
yhteistyö 

Hyväksyvä 
tietoinen 
läsnäolo 

Yoga Nidra 

6.6 Aineistonkeruun luotettavuuden arviointi 

Tässä kappaleessa tarkoituksena on kuvata keskeisiä keinoja, joilla tutkimusai-
neiston luotettavuutta pyrittiin parantamaan. Tutkimuksen aineistonkeruu ei 
mennyt alkuperäisten suunnitelmien mukaan, minkä vuoksi tutkimukseen ke-
rättiin lisäaineistoa sen jäädessä vajaaksi. Sovitun neljän opetuskerran jälkeen pi-
dettiin vielä kaksi lisäopetuskertaa, joihin saatiin satunnaisesti valittua sekä tyt-
töjä että poikia. Lisäopetuskerroilla opetusryhmät olivat myös aiempia kertoja 
suuremmat. Kerätyn lisäaineiston avulla saatiin merkittävää tietoa erityisesti 
harjoitteiden toimivuudesta ja yleisistä kokemuksista. 

Opetuskerroilla pääasiallisina aineistonkeruumenetelminä käytettiin vi-
deohavainnointia, kyselylomaketta sekä teemahaastattelua. Puolistrukturoidun 
kyselylomakkeen tarkoitus oli opetuskertojen lopuksi toimia ajatusten ja keskus-
telun herättelijänä, minkä jälkeen käytiin ryhmässä toteutettu teemahaastattelu. 
Kyselylomake oli laadittu aikaisempiin teorioihin pohjautuen ja sitä esitestattiin 
tutkimuksen ulkopuolisilla henkilöillä kyselyn ymmärrettävyyden varmista-
miseksi. Ulkopuoliset kyselylomakkeen esitestaajat olivat tutkijoiden opiskelu-
kavereita sekä perheenjäseniä. Myös haastattelun teemat ja keskeiset käsitteet oli 
osittain johdettu aikaisemmista teorioista, joita käsiteltiin ennen tutkimuksen 
empiriaosuuden toteuttamista. 

Opetuskertojen tallentamiseen käytettiin kolmea videokameraa, jotka sijoi-
tettiin opetustilan eri nurkkiin. Tällä varmistettiin se, ettei mitään opiskelijoiden 
toiminnasta jäänyt kuvan ulkopuolelle. Myös jokaisen opetuskerran jälkeiset, 
ryhmässä toteutetut teemahaastattelut tallentuivat videokameroille. Näin teema-
haastattelujen litteroinnissa pystyi selvästi näkemään, kuka opiskelijoista sanoi 
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minkäkin kommentin, mikä helpotti litterointia. Useamman kameran avulla var-
mistettiin myös aineiston tallentuminen, mikäli yksi kameroista olisi lakannut 
toimimasta. Lisäksi aineistonkeruun luotettavuutta paransi se, että tutkimus jär-
jestettiin opiskelijoille tutussa ympäristössä laboratoriotutkimuksen sijaan. Myös 
opetustilan ikkunat peitettiin, koska sen edustalla oleva käytävä oli melko rau-
haton. Nämä tekijät vahvistivat ilmapiirin rentoutta ja opiskelijoiden uskallusta 
osallistua opetusharjoitteisiin omana itsenään. Myös Hirsjärven ja Hurmeen 
(2000, 92) mukaan teemahaastattelulle ominaista on nauhoitusteknologian toi-
minnan varmistaminen sekä rauhallisen ja tutun haastattelupaikan valitseminen, 
millä on merkitystä luontevan ja vapautuneen keskustelun syntymiseen ja edel-
leen aineiston luotettavuuteen. 

Tutkimukseen osallistuvien määrä jäi melko pieneksi ja sukupuolijakauma 
yksipuoliseksi, sillä tyttöjä oli enemmän kuin poikia. Toisaalta, kyseessä ei ollut 
määrällinen tutkimus eikä tarkoituksena ollut tutkia tyttöjen ja poikien musiik-
kimattokokemusten eroja. Näin sukupuolella ei ollut tässä tutkimuksessa merki-
tystä. Lisäksi kyseisessä lukiossa on enemmän tyttöjä kuin poikia, mikä saattoi 
vaikuttaa otannan sukupuolijakaumaan. Otanta perustui myös vapaehtoisiin 
osallistujiin, minkä vuoksi ketään ei voitu määrätä tai pakottaa osallistumaan. 
Tutkimukseen sitoutuneen otannan löytäminen oli haastavaa, kun kyseessä oli 
useampi opetuskerta yksittäisen opetuskokeilun sijaan. Tutkimukseen osallistu-
misesta ei myöskään jaettu palkkiota, joka olisi saattanut motivoida tutkimuk-
seen osallistumista. Sen sijaan pilottitestaus, joka toteutettiin välituntien aikana 
testinomaisena kokeiluna, keräsi nopeasti innokkaita ja uteliaita opiskelijoita pai-
kalle. Sitoutumisen kannalta pohdittiin jälkeenpäin, olisiko aineistonkeruu ala-
koulussa ollut helpompaa, sillä peruskoulussa läsnäolo on pakollista. Aineiston-
keruu lukiossa aiheutti sitoutumisen kannalta haasteita, sillä lukio on koulutuk-
sena vapaaehtoinen ja läsnäolo on opiskelijan omalla vastuulla. Toisaalta tutki-
mukseen haluttiin osallistuvan juuri lukio-opiskelijoita, sillä tänä vuonna Liik-
kuva opiskelu -kokeilut ovat käynnistyneet toisen asteen oppilaitoksissa (Aira & 
Kämppi, 2017). Lukio-opiskelijoilta odotettiin myös peruskoululaisia kokonais-
valtaisempia ja monipuolisempia vastuksia tutkittavaan ilmiöön liittyen. 

Haastattelun ja havainnoinnin luotettavuuden tarkastelussa on olennaista 
ottaa huomioon myös haastattelijan ja havainnoijan vaikutus. Haastattelijan tu-
lisi esittäytyä hyvin objektiivisessa roolissa, ettei hän omilla aikaisemmilla tie-
doillaan ja omilla mielipiteillään johdattele haastateltavia (Hirsjärvi & Hurme 
2000, 97). Haastatteluaineiston analyysissä tutkimuksen luotettavuutta paransi 
se, että tutkijoita oli kaksi, jotka molemmat jakoivat aineiston merkitysyksiköihin 
sekä pelkistivät ja luokittelivat nämä merkitysyksiköt. Tämän jälkeen luokitteluja 
verrattiin toisiinsa yhtenäisen analyysin saavuttamiseksi. Myös Hirsjärvi ja 
Hurme (2000, 185) nostavat tämän yhdeksi tavaksi, kuinka parantaa analysoin-
nin laatua ja näin tutkimuksen luotettavuutta. 
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7 TULOKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia Hassenzahlin & Tractinskyn 
(2006) teorian mukaan jaotellen tulokset käyttäjän sisäiseen tilaan, teknologian 
ominaisuuksiin sekä kontekstiin (kuvio 11). Ensimmäisessä alaluvussa tarkastel-
laan käyttäjän eli opiskelijan sisäisen tilan muodostavia tekijöitä, jotka jakautuvat 
viiteen alaluokkaan: mieliala, taidot, keskittyminen, arvot sekä aiemmat koke-
mukset. Toisessa alaluvussa havainnollistetaan musiikkimattoteknologian omi-
naisuuksia hardware ja software tasoilla. Kolmannessa alaluvussa tuodaan esille 
tutkimuksen konteksti, joka jakautuu kolmeen alaluokkaan: kouluympäristöön, 
harjoitteisiin ja niiden pelillistämiseen sekä sosiaaliseen ympäristöön. Tutkimuk-
sen tuloksia selvennetään opiskelijoiden teemahaastatteluista ja kehitystiimin 
haastatteluista valituilla sitaateilla sekä videotallenteista otetuilla kuvakaap-
pauksilla. Sitaatit on esitetty ilman taustoittavia henkilötietoja ja kuvissa ilmen-
neiden henkilöiden kasvot on peitetty anonymiteetin suojelemiseksi. Pääsääntöi-
sesti käyttäjän sisäiseen tilaan ja kontekstiin liittyvät tulokset koostuvat opiskeli-
joiden kokemuksista, kun taas musiikkimattoteknologian ominaisuuksiin liitty-
vät tulokset ovat tutkijoiden omia havaintoja. 

 

 
 
KUVIO 11 Tutkimuksen tulokset 

Käyttäjän sisäinen tila

• Mieliala

• Taidot

• Keskittyminen

• Arvot

• Aiemmat kokemukset

Musiikkimattoteknologian 
ominaisuudet

• Mattoon liittyvät ominaisuudet

• Käytettävyys: virheettömyys, 
miellyttävyys, toimivuus, 
tarkoituksenmukaisuus

• Esteettiset ominaisuudet

• Hyödyllisyys

• Ohjelmiin liittyvät ominaisuudet

• Käytettävyys: virheettömyys, 
toimivuus, opittavuus, 
miellyttävyys, 
helppokäyttöisyys

Konteksti

• Kouluympäristö

• Harjoitteet ja niiden 
pelillistäminen

• Sosiaalinen ympäristö
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7.1 Käyttäjän sisäinen tila 

Ensimmäinen pääluokka on käyttäjän sisäinen tila, joka tuo esiin opiskelijoiden 
ensimmäiset ajatukset ja yleisen mielipiteen matosta. Käyttäjän sisäisen tilan ala-
luokkia ovat mieliala, taidot, keskittyminen, arvot sekä aiemmat kokemukset. 

7.1.1 Mieliala 

Mieliala-alaluokassa tiivistyvät kaikki ne innostuneet kommentit, joita kuu-
limme jokaisen opetuskerran jälkeen useimmilta opiskelijoilta. Opetuksissa oli 
rento ilmapiiri ja opiskelijoilla oli silmin nähden hauskaa, minkä lisäksi opiskeli-
jat kertoivat ääneen mielekkäästä kokemuksestaan. Opiskelijoiden mielestä mu-
siikkimatto kokemuksena oli mielekäs ja siihen liittyvät harjoitteet hauskoja. Toki 
positiivisia tuntemuksia saattoi vahvistaa myös se, että musiikkimatto oli koke-
muksena virkistävä, yhteisöllinen ja erilainen verrattuna vaativiin lukio-opintoi-
hin, joita tehdään muuten pääasiassa istuen ja itsenäisesti. 

”Oli kivaa ja jotenkin tosi virkistävää.” (tyttöopiskelija 2, opetuskerta 1) 

”Oli hauskaa ja hyvä meininki. Varsinkin, kun asennoituu pilke silmäkulmassa, nii 
täähä on tosi hauskaa.” (tyttöopiskelija 4, opetuskerta 3) 

”Mun mielestä tää on paljon innostavampaa ku sellane perinteinen opetus. Muutenkin 
esimerkiks tän ikäsille, jotka ei oikeesti ylipäätänsä halua tehä mitää ja on sillee “minä 
en sitte tee mitää”, nii tää just innostaa enemmän.” (tyttöopiskelija 3, opetuskerta 3) 

7.1.2 Taidot 

Toinen alaluokka, taidot, käsittää opiskelijoiden rytmikyvyn ja rytmiikassa ke-
hittymisen sekä harjoitteiden sopivan vaativuustason. Rytmiikassa kehittyminen 
oli silmin nähden havaittavissa videotallenteilta, mutta opiskelijat mainitsivat 
tästä myös loppukeskusteluissa. Opiskelijoiden mukaan musiikkimatto ja sen 
avulla tehtävät harjoitteet kehittivät rytmikykyä yleisesti ja harjoitteiden aikana 
tapahtui kehittymistä. Tästä palautteesta tutkijat olivat tyytyväisiä, sillä palaute 
kertoi siitä, ettei harjoitteissa edetty liian nopeasti, mikä on aiemmin ollut haas-
teena. Opiskelijat kertoivat kehittyneensä sekä tasaisen sykkeen ylläpitämisessä 
että erityisrytmeissä. Myös matto itsessään koettiin ohjaavana ja auttavana teki-
jänä rytmien oppimisessa maton antaman palautteen eli äänen vuoksi. Toisinaan 
rytmissä pysyminen ja siinä kehittyminen vaati ohjaajien eli tutkijoiden tukea. 
Tutkijat esimerkiksi laskivat musiikkiin sekä taputtivat, napsuttivat tai rytmitti-
vät sanoilla musiikin sykettä. Tällainen ohjaus on kuitenkin musiikkiliikunnassa 
täysin tavanomaista ohjaajan toimintaa eikä niinkään erityistä tukea. 

”Kyllä mun mielestä tän (musiikkimaton) avulla oppi tietyllä tavalla pitämään yllä sitä 
rytmiä.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 1) 
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”Se (tasaisen sykkeen ylläpitäminen liikkeessä) oli yllättävän vaikeeta alussa, vaikka 
kun aattelee silleen tin, tin, tin *naputtaa sormella rytmiä*, niin ei se kauheen vaikeeta 
oo. Huomas myös, et mitä enemmän teki, nii kehittyi.” (tyttöopiskelija 2, opetuskerta 
1) 

”Täs huomas heti sen, et jos meni väärään rytmiin, nii sen ainaki tietää, et onko ryt-
missä vai ei.” (tyttöopiskelija 2, opetuskerta 1) 

Harjoitteiden sopiva vaativuustaso suhteessa opiskelijoiden taitoihin tuli esiin 
sekä opetustilanteissa että loppukeskusteluissa. Tutkijat jännittivät etukäteen, 
ovatko harjoitteet lukio-opiskelijoille liian helppoja, mutta onneksi niissä riitti 
haasteita ja näin ollen myös mielenkiintoa. Opiskelijoiden mielestä tunneilla oli 
sopivassa suhteessa sekä helpompia että haastavampia harjoitteita. Opiskelijat 
pitivät myös siitä, että kaikki pystyivät osallistumaan harjoitteisiin taitotasosta 
huolimatta, mikä lisäsi positiivista ilmapiiriä. Haastavinta opiskelijoiden mie-
lestä oli rytmin ylläpitäminen yksin ja säännöllisen kehorytmin vaihtaminen toi-
seen kehorytmiin ilman taukoa eli niin sanotusti ”lennosta”. Näitä taitoja harjoi-
teltiin esimerkiksi bodypercussion-harjoitteessa. Opiskelijat pohtivat myös sitä, 
miten musiikin sykkeeseen liikkuminen oli aluksi yllättävän haastavaa, vaikka 
musiikin sykkeen naputtaminen sormella tuntuu helpolta. Koreografiaa matolla 
ei koettu liian haastavaksi, vaikka sen opettelu ilman mattoa koettiin mielek-
käämmäksi vapaamman ilmaisun vuoksi. Harjoitteet esitellään taulukossa 8 sekä 
tarkemmin liitteissä 1–4. 

”No se kehorytmien yhdistäminen oli mulle sillein vähä vaikeeta. Varsinki ku mää en 
oo ikinä ollu siinä kauheen hyvä.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 2) 

”Ei ollu liian haastavaa tai vaikeeta, mut ei kuiteskaa ollu liian helppookaa.” (tyttö-
opiskelija 5, opetuskerta 3) 

”Aluks se (koreografia matolla) vähä pelotti, mutta ei se sitte ollutkaan iha hirvee vai-
keeta. Et sillee oli kyllä kivaa.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 4) 

7.1.3 Keskittyminen 

Kolmas alaluokka eli keskittyminen on mielenkiintoinen, sillä se esiintyy aineis-
tossa sekä positiivis- että negatiivissävytteisenä harjoitteesta ja opiskelijan kes-
kittymiskyvystä riippuen. Kaikkien opiskelijoiden mielestä musiikkimatto vaati 
enemmän keskittymistä kuin muu toiminta tai esimerkiksi liikunta ilman mattoa. 
Maton vaatima tarkkaavaisuus ja sensoreille astuminen koettiin harjoitteesta 
riippuen joko mielekkäänä haasteena tai häiritsevänä tekijänä. Rytmiharjoitteissa, 
joissa esimerkiksi käveltiin maton halki ja joissa ei tarvinnut keskittyä muuhun 
kehon ilmaisuun, maton vaatima keskittyminen ja tarkkaavaisuus koettiin posi-
tiivisena ja virkistävänä tekijänä. Maton koettiin myös auttavan keskittymään. 
Sen sijaan tanssillisissa harjoitteissa, jotka vaativat pidempiä askelsarjoja tai ke-
hon ilmaisua, jatkuva keskittyminen mattoon ja siinä oleviin sensoreihin koettiin 
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enemmän häiritsevänä tekijänä ja ilmaisua supistavana tekijänä. Tutkijat kiinnit-
tivät itsekin huomiota tanssillisen ilmaisun haasteisiin musiikkimatolla ennen 
opetuksia, mutta vasta opetusten aikana tanssillisten harjoitteiden haastavuus oli 
havaittavissa konkreettisemmin. Matto ja sen sensoreihin osumiseen keskittymi-
nen vähensi etenkin ylävartalon ja pään liikkeitä. Tanssissa nämä ovat kuitenkin 
olennaisessa osassa ja mikäli niiden liikelaajuutta rajoitetaan keskittymistä vaa-
tivalla tekijällä, ilmaisu sekä näyttää että tuntuu suppeammalta. Näin ollen luova 
tanssillinen ilmaisu jäi matolla tehtynä lähinnä tekniseksi askelsarjaksi. Toisaalta 
opiskelijat pohtivat, saattaisiko keskittymistä vaativa musiikkimatto lisätä aktii-
visuutta ja yrittämistä koululiikunnan tavallisilla tanssitunneilla, joissa opiskeli-
joiden mukaan on mahdollisuus ”vain heilua muiden mukana” tai ”tehdä vain 
jotain sinne päin”. Kokonaisuudessaan opiskelijat kertoivat kuitenkin keskitty-
neensä opetuskerroilla enemmän kuin yleensä liikuntatunneilla. 

”Kyllä tähän pystyy keskittymään paljon helpommin. Ja se on hyvä, ku täs on tällein 
haasteita, nii sitte keskittyy paljon enemmän siihen hommaan (itse tehtävään).” (poi-
kaopiskelija 3, opetuskerta 6) 

”Kyllä tässä joutu keskittymään vähän enemmän ku jossain normi liikkatunnilla.” 
(poikaopiskelija 4, opetuskerta 6) 

”Koreografiassa vähä enemmän keskitty siihen, et astuu toho, ku että tekee oikeen sen 
liikkeen. Et jos olis tehny vaikka tossa vieressä, nii olis ehkä enemmän ja isommin 
tehny just niitä liikkeitä.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 4) 

7.1.4 Arvot 

Neljäs alaluokka on arvot, joka osoittaa opiskelijoiden musiikillisen ja liikunnal-
lisen arvostuksen sekä arvostuksen näiden yhdistämisestä musiikkimaton avulla. 
Tässä alaluokassa musiikin ja liikunnan yhdistyminen ja nimenomaan sen luo-
mat positiiviset kokemukset tulivat vahvasti esille sekä opetusten aikana, opis-
kelijoiden käyttäytymisessä että loppukeskusteluissa. Opiskelijat arvostivat sitä, 
että musiikki ja liikunta yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi, liikkeessä kiinni-
tettiin huomiota musiikillisiin seikkoihin ja musiikkia ilmaistiin erilaisin liikkein. 
Opiskelijoiden musiikillisilla tai liikunnallisilla kyvyillä ei ollut merkitystä siihen, 
kuinka mielekkäänä musiikkiliikunta koettiin. Erityisen vahvasti aineistossa ko-
rostuu se, miten merkittävä tekijä musiikki on nuorten elämässä. Opiskelijat ker-
toivat kuuntelevansa musiikkia, mikä antaa heille paljon henkistä voimavaraa ja 
energiaa. Myös musiikin mukaan tai sen tahtiin liikkuminen koettiin mielek-
käänä. 

”Hauska tapa saada nuoret liikkumaan musiikilla.” (poikaopiskelija 4, opetuskerta 6) 

”Musiikki innosti eniten, koska musiikki on itselleni todella tärkeää.” (poikaopiskelija 
1, opetuskerta 5) 
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”Se oli innostavaa, kun liikunta ja musiikki yhdistettiin. Se saa musikaaliset ja muutkin 
ihmiset innostumaan liikunnasta.” (poikaopiskelija 6, opetuskerta 5) 

7.1.5 Aiemmat kokemukset 

Pääluokassa käyttäjän sisäinen tila, viides alaluokka, on aiemmat kokemukset. 
Koska musiikkimatto on uusi ja yhä kehitteillä oleva teknologinen innovaatio, ei 
opiskelijoilla luonnollisesti ollut siitä aiempia kokemuksia. He eivät myöskään 
raportoineet aiempia kokemuksiaan kaupallistettuihin tanssimattoihin liittyen. 
On tietysti mahdollista, että musiikkimattokokemus oli muihin tanssimattoihin 
verrattuna niin erilainen, etteivät opiskelijat osanneet yhdistää aiempia koke-
muksiaan uuteen kokemukseen. Vaikka aiempia tanssimattokokemuksia olisikin 
ollut, niiden yhteys ja niin sanottu hyöty uuteen musiikkimattokokemukseen 
olisi luultavasti ollut melko heikko. Sen sijaan opiskelijat vertasivat musiikkimat-
tokokemustaan aiempiin kokemuksiinsa musiikkiliikunnasta, esimerkiksi tans-
sista, sekä aiempiin musiikkimatto-opetuskertoihin. Se, ettei opiskelijoilla ollut 
aiempia, selkeitä kokemuksia nimenomaan musiikkimatosta, asetti heidät tasa-
vertaiseen asemaan uuden kokemuksen äärellä. Opetuskertojen jälkeen opiske-
lijat kertoivat myönteiseen sävyyn siitä, miten musiikkimatto oli heille uusi ja 
erilainen kokemus ja miten he oppivat sen avulla uusia ja erilaisia asioita kuin 
yleensä musiikki- ja liikuntatunneilla. Olennaista oli myös se, miten opittiin, sillä 
musiikkimatto mahdollisti opiskelijoille uuden tavan oppia jo ennestään tuttuja 
sisältöjä, esimerkiksi rytmiikkaa. Uuden kokeilemiseen liittyi osalla opiskelijoista 
aluksi myös jännitystä, jopa pelkoa, mutta kyseiset opiskelijat kertoivat pelon 
kääntyneen lopulta kiinnostukseksi ja innostuneisuudeksi. Opiskelijoiden myön-
teinen suhtautuminen uuden kokeilemiseen ja oppimiseen ilman vastaavia aiem-
pia kokemuksia kertoo myös lukion toimintakulttuurista sen, että opiskelijat ovat 
tottuneet osallistumaan ja kokeilemaan rohkeasti uusia asioita. 

”Mun mielestä koulussa vois olla molempia (opetusta musiikkimatolla ja ilman), 
koska onhan tää kuiteskin aika erilaista kuin semmonen ihan perus tanssitunti. Et kyl-
lähän tässä kuitenkin sen verran erilaisia asioita tekee ja oppii, et kyllä tää mun mie-
lestä kouluun olis tosi kiva.” (tyttöopiskelija 2, opetuskerta 1) 

”Kyllä mä tykkäsin tästäkin kerrasta. Tällä kerralla oli vähän erilaista rytmiikkaa, kun 
sillo edellisellä kerralla. Tuli katottua vähä eri suunnasta sitä (rytmiikkaa) kun tuotiin 
esim sitä koreografiaa tähän mukaan.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 4) 

”Oli kiva kokeilla jotain tämmöstä uutta. Ei ihan joka päivä tommosella matolla pääse 
oppimaan.” (tyttöopiskelija 7, opetuskerta 5) 
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7.2 Musiikkimattoteknologiaan liittyvät ominaisuudet 

Toinen pääluokka kertoo musiikkimattoteknologian ominaisuuksista. Musiikki-
maton ja ohjelmien käyttöön liittyviä haasteita ilmeni koko projektin aikana. Ky-
seessä ei sinänsä ollut valmis tuote, vaan kehitteillä oleva prototyyppi, jota läh-
dettiin testaamaan koulussa. Keskeneräiselle prototyypille ominaista on erilaiset 
virheet ja ongelmat käytettävyydessä, joita lähdetään kehittämään ja paranta-
maan seuraavia tuotoksia silmällä pitäen. Lukion pilottitestauksesta (1.2.–
2.2.2017), kuudesta opetuskerrasta (22.3.–2.5.2017) ja niitä edeltävistä harjoittei-
den testaus kerroista saatiin merkittävää tietoa musiikkimattoteknologian haas-
teista ja mahdollisista ongelmista.  Koko projektin varrelta kerätyt muistiinpanot 
sekä myös opetusvideoilta havaitut haasteet ja opiskelijoiden kokemukset liit-
tyen musiikkimattoon ja ohjelmiin listattiin yhteen yhdeksi asiatiedostoksi, jonka 
jälkeen teknologia ominaisuudet pääluokasta oli selkeästi havaittavissa kaksi ala-
luokkaa, joiden mukaan musiikkimattoteknologian ominaisuudet voitiin jakaa: 
musiikkimattoon (hardware) liittyvät ominaisuudet ja ohjelmien ja piirilevyn 
(software) toimintaan liittyvät ominaisuudet. 

Tulosten kannalta on olennaista ottaa huomioon, että musiikkimattoon liit-
tyvät havainnot ovat pääosin opetuskerroilla havaittuja ongelmia ja haasteita 
sekä opiskelijoiden kokemuksia musiikkimattoteknologian käytöstä, kun taas 
ohjelmiin ja piirilevyyn liittyvät haasteet ovat tutkijoiden omia havaintoja tekno-
logian käytettävyydestä. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan musiikkimatto ja oh-
jelmien sekä piirilevyn (hardware ja software) alaluokkiin kuuluvia havaintoja, 
joita kohdattiin koko prosessin aikana. 

7.2.1 Musiikkimattoon liittyvät ominaisuudet 

Ensimmäinen alaluokka on musiikkimattoon (hardware) liittyvät ominaisuudet, 
joka koostui pääosin käytettävyydestä, musiikkimaton esteettisistä ominaisuuk-
sista sekä hyödyllisyydestä. Musiikkimattoon liittyvät käytettävyys haasteet toi-
vat esiin ne mahdolliset ongelmat ja pulmat, jotka aiheuttivat käytettävyysongel-
mia matossa. Musiikkimaton sensoreiden ja TouchBoard-piirilevyn välisten säh-
köjohtojen todettiin olevan liian paksut, jonka vuoksi se vaikutti heikentävästi 
signaalin siirtymiseen. Varsinkin kolme kauimmaista sensoria, joiden sähköjoh-
tojen pituudet olivat pisimmät, aiheuttivat eniten toimivuus ongelmia (kuvio 12).  
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Havainto Kohta aineistossa Tulkinta Kategoria (yhteys 
teoriapohjaan) 

Pilottitestauk-
sessa opiskelijat 
painavat musiik-
kimaton kauim-
maisia sensoreita 
ja ääntä ei kuulu.  

Pilottitestaus lu-
kion aulassa, 
kohta aineistossa 
20:22 

Kolmen kauim-
maisen sensorin 
sähköjohtojen pi-
tuus ja paksuus 
vaikuttavat hei-
kentävästi kapasi-
tanssin herkkyy-
teen. Myös mas-
siivinen kivilattia 
vaikutti maton 
toimivuuteen.  

käytettävyys: vir-
heettömyys, toi-
mivuus 
 

KUVIO 12 Pilottitestaus lukion aulatilassa 

Myös erilainen lattiamateriaali vaikutti olennaisesti maton toimivuuteen, mikä 
havaittiin jo pilottitestauksessa. Kylmällä ja kovalla kivilattialla maton toimivuus 
oli heikko, koska sensoreissa käytetty pleksi ei riittänyt eristämään alumiinia ja 
lattian väliä riittävästi. Sensoreiden toimivuutta ja koko maton parempaa eris-
tystä korjattiin vaihtamalla kauimmaisille sensoreille ohuemmat ja lyhyemmät 
sähköjohdot sekä laittamalla musiikkimaton alle joogamatot. Opetuskerroilla 
musiikkimaton ja TouchBoardin välisten sähköjohtojen lyhyyden vuoksi matto 
tuli sijoittaa tilassa seinän viereen, mikä vaikeutti maton kokonaisvaltaista käyt-
töä jokaiselta suunnalta (kuvio 13). Jatkossa mielekkyyttä ja toiminnallisuutta 
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sekä matolla liikkumista ajatellen olisi hyvä, jos matto olisi mahdollista sijoittaa 
niin, että sen ympärillä on tilaa liikkua jokaiseen suuntaan.  
 

 
 

Havainto Kohta aineistossa Tulkinta Kategoria (yhteys 
teoriapohjaan) 

Musiikkimaton 
sähköjohdot ly-
hyet, jonka 
vuoksi matto lä-
hes seinässä 
kiinni. 

Opetuskerta 6,  
kohta aineistossa 
12:20 

Maton sijoittami-
nen seinän lähei-
syyteen vaikutti 
maton kokonais-
valtaiseen käyt-
töön. 

käytettävyys: tar-
koitus ja miellyt-
tävyys 
 

KUVIO 13 Opetuskerta 6  

Opiskelijat pohtivat ja keskustelivat haastatteluissa myös musiikkimaton esteet-
tisistä ominaisuuksista sekä mahdollisista kehitysajatuksista ja -ideoista liittyen 
musiikkimattoon. Opiskelijat ehdottivat, että matto voisi olla kooltaan suurempi, 
etenkin isommalla ryhmällä. Myös sensoreita voisi olla enemmän, jotta isom-
malla ryhmällä kaikki tai ainakin useampi opiskelija voisi olla matolla yhtä aikaa. 
Lisäksi opiskelijat pohtivat maton ja sensoreiden visuaalista ilmettä. Erikokoiset, 
-muotoiset ja -väriset sensorit saattaisivat opiskelijoiden mielestä selkeyttää har-
joitetta ja helpottaa muistamista. Näin muistaisi helpommin sekä sen, mihin sen-
soriin on jo koskettu että sen, mikä ääni tai sävel on minkäkin sensorin takana. 
Myös maton taustaväriä ja taustakuvaa pohdittiin motivaation ja eri käyttötar-
koitusten, kuten eri oppiaineiden näkökulmasta.  
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”Oli kyllä tosi kivaa, en mä kyllä mitää negatiivista keksi. Paitsi noi pallerot (sensorit) 
ois voinu olla eri varisiä, nii ois helpottanu aika huomattavasti.” (tyttöopiskelija 5, ope-
tuskerta 3) 

”Jos on enemmän ihmisiä jossain vaiheessa mukana, nii sit se (antureiden suurempi 
määrä) olis hyvä. Ja jos ne (anturit) olis erikokoisia, nii sit vois sillee valikoida.” (tyttö-
opiskelija 6, opetuskerta 5) 

”Jos haluu keskittyy johonkin tiettyyn aiheeseen, nii voihan noita (mattoa ja harjoit-
teita) soveltaa siihen sopivaksi.” (tyttöopiskelija 6, opetuskerta 5) 

Lisäksi opiskelijat kokivat musiikkimatto-opetuksen hyödylliseksi rytmiikan 
sekä eteenkin musiikin ja liikunnan oppimisen kannalta. Opiskelijat myös pohti-
vat, kuinka harjoitteita ja musiikkimattoa muokkaamalla musiikkimatto-opetus 
voisi toimia myös eri oppiaineiden ilmiöiden ja spesifimpienkin aiheiden oppi-
misessa. Tietysti tämä vaatisi opettajalta etukäteen perehtymistä, niin kuin ope-
tuksen erilaiset uudistukset yleensäkin, mutta opiskelijoita ajatellen se toisi taas 
oppimiseen raikkaan otteen ja kehollisen oppimistyylin. 

7.2.2 Ohjelmiin ja piirilevyyn liittyvät ominaisuudet 

Toinen alaluokka on ohjelmiin ja piirilevyyn (software) liittyvät ominaisuudet, 
jossa korostuivat käytettävyys ominaisuudet. Usein ohjelman toimintatapaan 
liittyviä ongelmia kutsutaan myös ohjelmistovirheiksi. Musiikkimattoprojektien 
luomiseen käytettiin SmartHand Control -ohjelmaa, joka oli kehitystiimin te-
kemä sovellus alun perin musiikkikäsineelle (Louhivuori, Myllykoski, Tuuri & 
Viirret, 2015), mutta jota käytettiin samalla tavalla myös musiikkimaton käytössä. 
Musiikkimatto on myös mahdollista yhdistää erilaisiin valmiisiin musiikkisovel-
luksiin kuten Garage Band- tai Logic -musiikkiohjelmiin. Kuitenkin opetushar-
joitteissa, joissa tarkoituksena oli luoda lukiolaisille erilaisia rytmiikka, tanssi ja 
muita harjoitteita yhden tunnin aikana, oli valmiiden ääniprojektien luominen 
järkevää SmartHand Control -ohjelman kautta. SmartHand Control -ohjelma 
mahdollisti valmiiden projektien nopean vaihtamisen ja hyvinkin erilaisten ää-
niprojektien luomisen. SmartHand Control -ohjelman ongelmana oli kuitenkin 
se, että siihen mahtui vain 11 äänileikettä, vaikka matossa sensoreita oli 12 (kuvio 
14). Näin ollen yksi sensoreista oli mykkä eikä siis toiminut. 
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Havainto Kohta aineistossa Tulkinta Kategoria (yhteys 
teoriapohjaan) 

SmartHand Cont-
rol -ohjelman 12 
sample ei toimi-
nut musiikkima-
tolla.  

Opetuskertojen 
musiikkiprojek-
tien luonti ennen 
harjoitteita 

Vaikutti harjoit-
teiden suunnitte-
luun ja yhden 
sensorin toimi-
mattomuus ma-
tolla aiheutti 
opiskelijoissa 
hämmennystä. 

käytettävyys: vir-
heettömyys,  
toimivuus 

KUVIO 14 SmartHand Control -ohjelma 

SmartHand Control -ohjelma olikin pääasiassa tehty projektien muodostamiseen 
eikä sen avulla pystynyt leikkaamaan tai muokkaamaan haettuja äänileikkeitä. 
Äänien hakemiseen ja lataamiseen käytettiin erilaisia äänikirjastoja (FreeSound) 
ja niiden muokkaamiseen Audacity-ohjelmaa. Kaikki tämä oli odotettua työ-
läämpää ja aikaa vievää. Myös TouchBoard-piirilevyn ja SmartHand Control -
ohjelman onnistunut yhdistäminen ei ollut aina mutkatonta, jonka seurauksena 
sovellus tuli käynnistää uudelleen ja piirilevy resetoida onnistuneen yhteyden 
muodostamiseksi. Tämä oli ajoittaista eikä läheskään tapahtunut jokaisella ker-
ralla, mutta kuitenkin aiheutti aina epävarmuutta järjestelmän toimivuuden suh-
teen. Tähän asiantuntijahaastattelussa Esa Viirret vastasi:  

Tässä ongelmassa on toimintajärjestyksestä aika paljon kysymys. Maton kytkemisessä 
on olennaista missä järjestyksessä asiat tehdään. Systeemin pitäisi tehdä niin, että 
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kaikki kytkennät on tehty valmiiksi ennen kuin laitetaan kortti päälle. Koska siinä het-
kessä, kun kortti pannan päälle niin se tunnistaa sen mitä siellä on kiinni ja sen mikä 
se kapasitanssi on. (musiikkimattoteknologian asiantuntija) 

Ongelmien vähentämiseksi ja virheiden korjaamiseksi SmartHand Control -oh-
jelman tilalle kehitystiimi muodosti uuden ohjelman TactionControl (TC), joka 
mahdollisti kaikkien sensoreiden toiminnan. TC-ohjelma mahdollisti myös ääni-
tiedostojen leikkaamisen ja äänten muokkaamisen sekä havainnollisti jokaisen 
äänileikkeen sijainnin matolla, mitä SmartHand Control -ohjelmalla ei pystynyt 
tekemään.  SmartHand Control -ohjelmaan verrattuna TC oli ohjelmana moni-
naisempi ja kattavampi, mutta myös vaikeakäyttöisempi. Näin TC-ohjelman si-
säistäminen ei ollut yhtä helppoa. TC-ohjelman monimutkaisuus teki ohjelman 
opittavuudesta ja käytön mielekkyydestä haastavaa (kuvio 15). Lisäksi TC-ohjel-
man ensimmäinen versio sisälsi joitakin ohjelmistovirheitä, jotka aiheuttivat tie-
dostojen häviämistä tietokoneelta. Ajallisesti TC-ohjelma valmistui kuitenkin 
vasta tutkimuksen loppupuolella ja sen kokonaisvaltainen käyttäminen jäi vä-
häiseksi aikaa vievän opittavuuden ja toisaalta opetuskertojen rajallisen aikatau-
lun vuoksi. 

 

 
 

Havainto Kohta aineistossa Tulkinta Kategoria (yhteys 
teoriapohjaan) 

Uusi TC-ohjelma 
huomattavasti 
moninaisempi 
kuin aikaisempi 
SmartHand Cont-
rol -ohjelma. 

Opetuskertojen 
musiikkiprojek-
tien luonti ennen 
harjoitteita 

TC-ohjelman si-
sältäminen ja 
käyttäminen 
haastavaa, joka 
teki ohjelman 
opittavuudesta 
vaikeampaa. 

käytettävyys: vir-
heettömyys, opit-
tavuus, mielek-
kyys, käytön 
helppous  

KUVIO 15 TactionControl-ohjelman äänileikkeiden hallinta ja muokkaaminen 
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Musiikkimaton ja koko teknologian toimivuuden kannalta suurin haaste on ka-
pasitanssi ja sen herkkyys, johon maton toiminta perustuu. Ensin yhdeksi suu-
reksi ongelmaksi koettiin koulun sähköverkkojärjestelmän, johon ei pystynyt 
kytkemään mitään sähköisiä laitteita, jotka olivat yhteydessä musiikkimaton 
kanssa, sillä se aiheutti ohjelman itsestään soimisen. Näin ollen tietokone ja 
kaiutin eivät saanet olla kytkettynä virtapiiriin musiikkimattoa käytettäessä. On-
gelma kuitenkin ratkaistiin käyttämällä erillistä akkukaiutinta, joka ei ollut yh-
teydessä koulun sähköverkkoon. Myöhemmin ongelma selvisi asiantuntijahaas-
tatteluissa, ettei se johtunut uuden koulun sähköverkkokytkennöistä, joksikin 
sitä aluksi luultiin, vaan kapasitanssin mittaus systeemistä, johon vaikuttivat 
olennaisesti koko koulurakennus ja sen materiaalit erityisesti lattia (tässä erityi-
sesti koulun aulatilan massiivinen kivilattia).  

Ongelma ei siis ole koulun sähköverkkojärjestelmässä vaan kapasitanssin mittaus sys-
teemissä. Mittaussysteemiin vaikuttaa koko rakennus ja lattia. Mutta käytännössä suu-
rin vaikutus oli sillä, ettei sensori ollut tarpeeksi irti maapotentiaalista. Vaikka joo-
gamatot laitettiin musiikkimaton alle eristääkseen paremmin sensoria ja maapotenti-
aalia niin ei eristys siltikään riittänyt. (musiikkimattoteknologian asiantuntija) 

7.3 Konteksti 

Konteksti pääluokka jakautuu kolmeen alaluokkaan, jotka ovat kouluympäristö, 
harjoitteet ja niiden pelillistäminen sekä sosiaalinen ympäristö ja vuorovaikutus. 
Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan, millaisia tuloksia nämä kolme alaluokkaa pi-
tävät sisällään. 

7.3.1 Kouluympäristö 

Kouluympäristö-alaluokka kertoo siitä, miten opiskelijat kokevat musiikkimaton 
soveltuvan kouluun. Tässä alaluokassa korostuvat liikunta, musiikki, muut op-
piaineet sekä kehollinen oppiminen. Opiskelijat näkevät maton soveltuvan eten-
kin tanssin tai muun musiikkiliikunnan opetukseen. Opiskelijoiden mukaan 
tanssitunneilla voisi olla sekä tavanomaista tanssin opetusta, että musiikkimatto-
opetusta. Kun koreografian oppiminen nähtiin helpommaksi ilman mattoa, niin 
rytmiikan oppimiseen maton taas nähtiin soveltuvan hyvin. Opiskelijat kokivat, 
että matolla oppi hyvin erilaisia asioita kuin tavallisella tanssitunnilla ja siksi 
matto soveltuisikin koululiikunnan tanssitunneille tuomaan vastapainoa ja laa-
jentamaan tanssi- ja musiikkiliikuntakäsitystä. Poikaopiskelijoiden mukaan kou-
luliikunnassa musiikkia on käytetty vähemmän, lähinnä kuntosalilla. Matolla 
pojat pitivät kuitenkin siitä, että siinä täytyi keskittyä enemmän kuin yleensä lii-
kuntatunnilla ja että matolla ääni toimi palautteena omasta toiminnasta, kun taas 
tavallisella liikuntatunnilla yksilöpalaute on vähäisempää. Musiikkimaton sovel-
tumisen koululiikuntaan ajatellaan riippuvan siitä, miten opetus on järjestetty eli 
mitä matolla tehdään, miten iso opiskelijaryhmä on kyseessä ja kuinka monta 
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mattoa on käytettävissä. Isommalla ryhmällä toimiva musiikkimatto-opetus vaa-
tisi luonnollisesti useamman tai isomman maton. Lisäksi opiskelijoiden mielestä 
musiikkimatto-opetus on helppo lähestymistapa liikuntaan etenkin niille, jotka 
eivät siitä pidä. Muun muassa kuntopiiri ja liikuntapelit nähtiin maton avulla in-
nostavampina ja hauskempina kuin ilman mattoa. 

”Helppo lähestymistapa liikuntaan, jos ei vaikka innosta esim tanssiminen tai just kun-
topiiri.” (tyttöopiskelija 4, opetuskerta 3) 

”Nimenomaan just tanssiin tää sopis, koska kyllä se auttaa, jos sä ymmärrät jotain ryt-
mistä.” (tyttöopiskelija 3, opetuskerta 4) 

”Kyl mä näkisin, et tätä pystyis hyödyntää musaliikassa tai jossai tanssissa. Mut riip-
puu iha siitä, et onks siellä vaa yks musamatto. Koska jos on esim päälle 30 hengen 
ryhmä ja jos tossa mahtuu olee iha muutama vaa kerralla, nii sit se saattaa olla vähä 
nihkee. Ja et mitä siinä tehää. Riippuu iha siitä.” (tyttöopiskelija 6, opetuskerta 5) 

Maton nähdään soveltuvan myös musiikin opetukseen. Musiikissa etenkin ma-
ton käyttömahdollisuus rumpusettinä korostuu. Opiskelijoiden näkökulmasta 
matto voisi soveltua esimerkiksi rytmien ja rumpukomppien harjoittelemiseen. 
Koska kehon eri osilla soittaminen nähtiin haastavampana ja hyvin erilaisena 
kuin tavallinen rumpujen soittaminen, musiikkimatolla soittaminen voisi sovel-
tua niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin rumpaleille. Musiikin opetukseen 
liittyen matto nähtiin myös yhteisöllisyyden vahvistajana ja yhteistyön mahdol-
listajana. Opiskelijoiden kommenteista nousi, että mikäli matolla olisi rum-
pusetin äänet, soittajia voisi olla myös kaksi tai useampia. Maton nähtiin sovel-
tuvan yhteismusisointiin myös siten, että jos matossa olisi useamman soittimen 
äänet, matolla voisi soittaa yhdessä ja luoda vaikka oman kappaleen. Näin matto 
soveltuisi musiikin tuottamiseen. Lisäksi opiskelijat arvelivat, että musikaaliset 
ihmiset luultavasti kiinnostuvat matosta enemmän. 

”Mä niitä rumpukomppeja jäin miettii, et niitä vois olla kivaa soittaa useempia erilai-
sia.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 2) 

”Esim musiikissa yhteistyönä soittamista ois jees kokeilla. Esim rumpujen eri osat, 
vaikka haihatti ja kikki ja nää ois tossa matossa ja sitte tehää yhessä joku biisi. Et yh-
teistyössä soitettais niillä rummuilla.” (poikaopiskelija 3, opetuskerta 6) 

”No mustakin nää (harjoitteet) oli sillee hyviä, et kaikki pysty osallistuu. Tietty sellaset 
musikaaliset ehkä kiinnostuu vähä enemmän.” (poikaopiskelija 5, opetuskerta 5) 

Liikunnan ja musiikin opetuksen lisäksi maton nähdään soveltuvan myös muu-
hun opetukseen harjoitteita soveltamalla. Opiskelijoiden mielestä matto voisi so-
veltua matematiikan oppimiseen, etenkin helpoimpiin laskuihin. Lisäksi aineis-
tosta nousi esiin biologia, jossa mattoa voisi opiskelijoiden mielestä käyttää lin-
tujen ja muiden eläinten äänien tunnistamiseen. Kuvaamataidossa maton ajatel-
tiin soveltuvan esimerkiksi mielenmaiseman maalaukseen, jossa voisi yhdistää 
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musiikin, liikkeen ja maalauksen. Myös kielten opiskeluun maton ajateltiin so-
veltuvan esimerkiksi sanojen opetteluun. Eri oppiaineiden ja ilmiöiden opiske-
lun lisäksi aineistosta nousi esiin, että matto soveltuisi hyvin myös välitunneille, 
etenkin alakouluun, jossa se mahdollisesti lisäisi myös välituntiaktiivisuutta. 

”Mun mielestä kaikki tommoset matikat ja semmoset vois toimia tolla matolla. Ainaki 
helpoimmat laskut. Musta se olis kivaa kokeilla.” (tyttöopiskelija 3, opetuskerta 4) 

”Mä mietin, et voisko tää olla jossain kuviksessa, esim jos pitäis tehä joku mielialamai-
sema. Et tästä (matolta) pitäis hakee aina sitä ideaa. Et tästä tulis vaikka jotain puron 
solinaa ja siitä pitäis maalata sitä, mitä mieleen tulee. Et just joku ukkosmyrsky, nii 
olisha se iha eri näkönen. Tää vois ehkä semmosessakin toimia.” (tyttöopiskelija 1, 
opetuskerta 4) 

”Sitä muistipeliä vois käyttää sillee sanojen oppimisessa.” (tyttöopiskelija 8, opetus-
kerta 5) 

Kehollisesta oppimistyylistä opiskelijat kertovat aineistossa määrällisesti vähem-
män, mutta tässä tutkimuksessa se koettiin niin keskeiseksi huomioksi, että se 
haluttiin nostaa yhdeksi huomioksi kouluympäristö-alaluokassa. Tutkimuksessa 
päädyttiin käyttämään kehollisen oppimistyylin käsitettä, sillä myös opiskelijat 
itse käyttivät tätä käsitettä. Opiskelijoiden kommenteissa kehollinen oppimis-
tyyli korostaa sitä, miten musiikkimatolla keho on aktiivinen toimija yhdessä 
mielen kanssa sekä miten oppiminen tapahtuu kehon kautta ja sen avulla. Eräs 
opiskelija totesikin, että omina alakouluaikoina matematiikan laskut olisivat 
saattaneet jäädä paremmin mieleen, jos niitä olisi opiskeltu välillä esimerkiksi 
musiikkimaton avulla eikä aina kirjasta pulpetin äärellä. Opiskelijat näkevät mu-
siikkimaton yhtenä oppimistyylinä muiden oppimistyylien rinnalla. Kun osa op-
pii lukemalla ja osa kuuntelemalla, niin toiset oppivat parhaiten kehon kautta, 
mihin juuri musiikkimatto soveltuu. Lisäksi kehollinen oppimistyyli koettiin 
hauskempana kuin perinteinen opetus. Kaiken kaikkiaan opiskelijat näkevät ma-
ton soveltuvan koulukontekstiin, etenkin alakouluun. Opiskelijat uskovat maton 
soveltuvan myös vanhemmille opiskelijoille, sillä musiikkimatto-opetus on eri-
laista kuin mihin on totuttu ja tuo näin ollen vaihtelua oppimiseen ja oppimis-
tyyleihin. 

”Mietin ite, ku oon tosi huono matikassa, et jos sitä olis ala-asteella hinkattu jollain 
tälläsellä, nii varmasti olis jääny pääkoppaan paremmin. Koska onhan tää nyt kivem-
paa ku se, et istut nenä kiinni kirjassa kaks tuntia ja sit lähet kotii.” (tyttöopiskelija 3, 
opetuskerta 3) 

”Lapsilla on niin eri tapoja oppia. Joillain saattaa tosiaan olla esim sillee, et kehollistu-
misen kautta oppii tosi helposti jotain. Nii oishan se mahtavaa, jos tämmöstä ruvettais 
käyttämään vaikka missä aineessa. Matikassa se tuntuu aika sillain, et se voi olla tosi 
hyvä. Pystyis tarjoomaa paitsi visuaalista opetusta ja niitä muita, mut mahtavaa olis 
myös tämmönen kehollinen opetustyyli.” (tyttöopiskelija 4, opetuskerta 3) 
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7.3.2 Harjoitteet ja niiden pelillistäminen 

Harjoitteet ja niiden pelillistäminen kertoo, missä yhteydessä, mihin tarkoituk-
seen ja miten musiikkimattoa on hyödynnetty ja siksi se on osa konteksti-pää-
luokkaa. Harjoitteet ja niiden pelillistäminen –alaluokka koostuu pääasiassa 
opiskelijoiden kokemuksista, mutta myös tutkijoiden havainnoista, sillä harjoit-
teiden toimivuus ja pelillistämisen vaikutukset nousivat esiin sekä opetustilan-
teiden videotallenteista että loppukeskusteluista. Etukäteen jännitettiin, toimi-
vatko liikunnasta ja musiikkiliikunnasta sovelletut harjoitteet sekä itse kehitetyt 
harjoitteet kyseisessä tilassa, kyseisellä ryhmällä tai ylipäätään musiikkimatolla. 
Oli kuitenkin huojentavaa huomata itse opetustilanteissa ja kuulla opiskelijoilta 
itseltään positiivisia kokemuksia harjoitteiden toimivuudesta. Opiskelijat pitivät 
siitä, että harjoitteet olivat hyvin erilaisia mihin he olivat tottuneet sekä siitä, että 
harjoitteet olivat keskenään sisällöllisesti hyvin erilaisia. Etenkin erilaiset muisti-
pelisovellukset toimivat niin kuin oli suunniteltu ja myös opiskelijat kokivat 
muistipelit toimivina. Muistipeleissä yhdistyivät yhdessä tekeminen, fyysinen 
aktiivisuus, musiikkitietämys, muisti ja tarkkaavaisuus sekä ennen kaikkea haus-
kuus. Tässä alaluokassa myös tuntisuunnitelman rakenteen, erityisesti ensim-
mäisen niin sanotun ”jäänmurtoharjoituksen”, merkitys korostuu turvallisuu-
dentunteen ja rohkaistumisen kannalta. 

”Mustakin nää (harjoitteet) oli sillee hyviä, et kaikki pysty osallistuu. Tietty sellaset 
musikaaliset ehkä kiinnostuu vähä enemmän.” (poikaopiskelija 5, opetuskerta 5) 

”No kyl tää (liikuntapelit-opetuskerta) oli mun mielestä kaikista kerroista kivoin. 
Tästä oli ehkä eniten hyötyä (liikunnallisesti) ja nää harjoitteet toimi kaikista parhaiten. 
Tää oli kaikista mieluisin.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 3) 

”Tosi kätevästi tutustuttiin tähän mattoon, ettei heti ruvettu tekee noita vaikeimpii 
harjoitteita sillee ”joo, kolmisointua ja joo mitenhä tää toimii”. Sit ku ette ollu suoraa 
sillee ”te ette tiedä yhtään, mitä te teette, mut silti te kisaatte” vaa ensin katottii yhessä 
ja sitte kisattii. Se oli mun mielestä tosi kiva.” (tyttöopiskelija 5, opetuskerta 3) 

Opiskelijat antoivat suurelta osin positiivista palautetta harjoitteista, mutta osa 
harjoitteista sai myös kritiikkiä. Etenkin suuremmissa opetusryhmissä, kun use-
ampi opiskelija oli matolla samaan aikaan, opiskelijat kokivat harjoitteen ongel-
malliseksi maton koon ja sensoreiden vähäisyyden vuoksi. Myös videotallen-
teilta oli havaittavissa tiettyjen harjoitteiden toimimattomuus suuremmalla ope-
tusryhmällä. Tämä näkyi sekaannuksena ja opiskelijoiden keskittymiskyvyn her-
paantumisena. Sekaannusta aiheutti maton koon ohella myös se, kun opiskelijat 
eivät olleet varmoja, mikä ääni kuului mistäkin sensorista (kuvio 16). Yksi rat-
kaisu kyseisten harjoitteiden toimivuuteen suurella opetusryhmällä olisi ollut 
kaksi mattoa ja molemmille matoille omat kaiuttimet. Tätä ratkaisua harkittiin jo 
harjoitteiden suunnitteluvaiheessa, mutta kuitenkin päädyttiin käyttämään vain 
yhtä musiikkimattoa pienen opetustilan vuoksi sekä SmartHand Control -ohjel-
man kuormittamisen vähentämiseksi. 
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”Toi muistipeli toimi, mut toi kimple vähä.. Ehkä toi oli nii pieni toi matto, nii siinä 
tuli vähä sekaannusta.” (poikaopiskelija 5, opetuskerta 5) 

 
 

Havainto Kohta ai-
neistossa 

Tulkinta Kategoria 
(yhteys 
teoriapoh-
jaan) 

Useamman opiskelijan 
painaessa sensoreita sa-
maan aikaan aiheutti se se-
kaannusta, koska oli vai-
kea erottaa, mikä ääni kuu-
lui mistäkin sensorista. 

Opetuskerta 
5, kimple-
harjoitus, 
kohdassa 
9:10 

Samanaikaisesti pai-
netut sensorit aiheut-
tavat sekaannuksen, 
koska äänet tulevat 
samasta kaiutti-
mesta. 

Harjoitteet 
ja niiden 
pelillistä-
minen. 

KUVIO 16 Opetuskerta 5 ja kimple-harjoitus 

Harjoitteiden pelillistäminen taas kertoo, miten opiskelijat kokivat harjoitteiden 
pelillistämisen ja millaisia vaikutuksia sillä oli heidän ajatteluun ja käyttäytymi-
seen sekä musiikkimattokokemukseen. Aineistosta korostuvat mielenkiinto, yrit-
teliäisyys, hauskuus, haastavuus sekä palaute. Nämä nousivat esiin sekä video-
tallenteista että loppukeskusteluista. Mielenkiintoon liittyen pelillisyyden sanot-
tiin lisäävän harjoitteiden kiinnostavuutta ja pitävän mielenkiintoa yllä pidem-
pään. Jo pelillisyys terminä herätti opiskelijoiden mielenkiinnon ja tietyllä tavalla 
motivoi. Vaikka musiikkimatto uutena ja erilaisena teknologiana kiinnosti opis-
kelijoita jo itsessään, opiskelijat kertoivat harjoitteiden pelillistämisen lisäävän 
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kiinnostusta entisestään. Mielenkiinnon kasvamisen lisäksi opiskelijat kertoivat 
erilaisten pelielementtien pitävän myös ajattelun ja toiminnan vireessä. 

”Se (pelillistäminen) on kivaa, ku se lisää sellasta kiinnostavuutta.” (tyttöopiskelija 2, 
opetuskerta 1) 

”Se (pelillisyys) tavallaan uudistaa, et ei oo niin samanlaista. Siihe ehkä kyllästyis, jos 
tekis koko aja samaa, mut sit esim. ku se luku aina muuttuu (viittaa tason kasvamiseen) 
tai tulee niitä yhteistyöjuttuja, nii se tavallaan on aina erilaista.” (tyttöopiskelija 1, ope-
tuskerta 4) 

”Tuohan se (pelillistäminen) siihen tekemiseen semmosta mielenkiintoo. Se on moti-
vaatiotekijä. Varsinki jos miettii vähän nuorempia, esim. jotain ala-aste ikäsiä, nii on-
han ne aina sillee ”joo jee tää on peli”. Se on heti jo sellanen sana, joka tuo hirveen 
hyvin mielenkiinnon ja herättää uteliaisuuden.” (tyttöopiskelija 3, opetuskerta 4) 

”Kyllä siinä alussakin kuitenki heti kiinnostu tästä musamatosta, mut sit ku ne (har-
joitteet) vielä pelillistettii nii voi että!” (tyttöopiskelija 5, opetuskerta 3) 

Harjoitteiden pelillistämisen merkitys opiskelijoiden yritteliäisyyteen nousee 
vahvasti esiin. Pelillistäminen lisäsi yritteliäisyyttä ja etenkin tietyt pelielementit 
saivat yrittämään enemmän. Opiskelijat mainitsivat useimmiten juuri aikara-
jan/ajanoton ja yhteistyön lisäävän yritteliäisyyttä. Aika sai yrittämään mahdol-
lisimman nopeasti tai toisaalta mahdollisimman lähelle tavoiteaikaa. Yhteistyö-
tehtävät saivat yrittämään enemmän kuin yksilötehtävät. Koko ryhmän yhteis-
työtehtävissä oma panos nähtiin merkitykselliseksi tehtävän onnistumisen kan-
nalta ja joukkueiden välisissä yhteistyötehtävissä haluttiin oman joukkueen voit-
tavan, mikä lisäsi yritteliäisyyttä. Etenkin juuri kilpailut ja voittamisen mahdol-
lisuus motivoivat yrittämään, vaikkei varsinaista palkintoa tavoiteltukaan. Pal-
kintona oli useimmiten pisteitä, niin kuin liikuntapeleissä yleensä. Opiskelijat 
nauttivat pienestä kilpailuhengestä etenkin, kun kukaan ei ollut liian tosissaan. 
Toisaalta opiskelijat kertoivat, että matolla mietti ja keskittyi niin moneen muu-
hunkin asiaan, ettei voittaminen ollut koko aikaa mielessä. Aikarajan ja yhteis-
työn lisäksi yritteliäisyyttä lisäsivät harjoitteiden erilaiset haasteet ja tavoitteet. 

”Mun mielestä siinä yhteistyössä ja sit siinä, ku otettii aikaa - niissä yritti kyl enemmän.” 
(poikaopiskelija 1, opetuskerta 6) 

”Ei ehtinyt kyllästyä, ku aina ku tuli se uus (haaste), niin piti yrittää vähän enemmän.” 
(tyttöopiskelija 1, opetuskerta 1) 

”Kyllä se kilpailu pistää tekee ja yrittää kovemmin, vaikkei siinä oliskaan mitään pal-
kintoa.” (poikaopiskelija 4, opetuskerta 6) 

”Joo, semmonen kisailu on just terveellistä. Tulee semmonen ”hahaa tässä voi voittaa 
jotain”. Kaikille oli kuitenki selvää, et tää ei oo nii vakavaa, vaikka kisataanki.” (tyttö-
opiskelija 5, opetuskerta 3) 
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Opetuksen pelillistäminen lisäsi myös tekemisen hauskuutta. Opiskelijoiden 
mukaan pelielementit varioivat harjoitteita ja tekivät niistä monipuolisempia, jol-
loin tekeminen pysyi hauskana ja viihdyttävänä. Pelillistäminen lisäsi opiskeli-
joiden innostuneisuutta ja tekeminen koettiin hauskempana, kun harjoitteessa oli 
jokin pelielementin tuoma ”juju”. Videotallenteilta hauskuus näkyi hyväntuuli-
sena nauruna, humoristisina kommentteina ja innokkaana kannustuksena. Eten-
kin yhteistyötä korostaneet joukkuekilpailut koettiin hauskoina. Hauskoiksi ko-
ettiin myös palkkiot ja ”rangaistukset” eli pisteet ja esimerkiksi rangaistuskyykyt. 
Vaikka musiikkimatto ei itsessään ole vielä peli eikä se vielä sellaisenaan pelil-
listä opetusta, opiskelijat kokivat sen hauskana opetusmenetelmänä. 

”Se (pelillistäminen) on hauskaa, ettei oo koko ajan sitä samaa.” (tyttöopiskelija 2, ope-
tuskerta 1) 

”Kyllä se (pelillistäminen) antaa semmosta innostusta tekemään, ku on tavallaan joku 
syy, nii kyllä se on sit hauskaa tehä. Paljon hauskempaa ku se, ettei oo mitää, että 
muute vaa tässä jotain. Nii kyllä se (pelillistäminen) on kivaa.” (tyttöopiskelija 4, ope-
tuskerta 3) 

”Varsinki yhteistyössä oli hauskempaa.” (poikaopiskelija 3, opetuskerta 6) 

”Viime kerralla se oli hauskaa, ku pysty enemmän oikeesti voittamaan. Ku oli mahol-
lisuus voittaa, nii mä olin heti sillee et *tekee kilpailuviettiin viittaavan ilmeen*, vaikka 
mä kyllä hävisinkin joka kerta.” (tyttöopiskelija 3, opetuskerta 4) 

Haastavuus kertoo pelillistämisen ja haasteiden kokemisen välisestä yhteydestä. 
Opetuksen pelillistäminen haastoi opiskelijoita enemmän, mikä koettiin positii-
visena. Opiskelijat pitivät haasteista eivätkä halunneet päästä liian helpolla. Pe-
lielementit toivat lisähaasteita etenkin muuten helpohkoihin harjoitteisiin. Har-
joitteiden haastavuus sai opiskelijat keskittymään, piti heidät vireessä ja sai hei-
dät yrittämään enemmän. Opiskelijat pitivät myös siitä, että haasteet lisääntyivät 
ja vaihtuivat riittävän usein, jolloin samaan harjoitteeseen ei ehtinyt kyllästyä. 
Opetuksen pelillistämisen koetaan haastavan oppimista hyvällä tavalla, minkä 
lisäksi sen ajatellaan uudistavan opetusta. 

”Tää oli kiva, ku tässä oli tämmösiä haasteita.” (tyttöopiskelija 9, opetuskerta 6) 

”Just siinä karttatehtävässä huomas, et kun tuli se aikaraja, nii heti piti miettiä enem-
män tuolla, et mihin sen ajan saa kulumaan.” (tyttöopiskelija 3, opetuskerta 4) 

”Ja se on hyvä, ku täs on tällein haasteita, nii sitte keskittyy paljon enemmän siihen 
hommaan (itse tehtävään). Ne pitää koko aja sillee vireessä, ettei pääse liian helpolla.” 
(poikaopiskelija 3, opetuskerta 6) 

”Joo ei ehtinyt ainakaan kyllästyä.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 1) 
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Harjoitteiden pelillistämisessä viides aineistosta nouseva huomio on musiikki-
maton antama palaute. Tässä kiteytyvät opiskelijoiden kokemukset maton anta-
mista äänistä, jotka opiskelijat kokivat maton antamana palautteena. Opiskelijat 
pitivät siitä, että matto antoi palautetta omasta tekemisestä jokaisella kerralla. 
Opiskelijoiden mukaan tavallisella liikuntatunnilla, esimerkiksi tanssissa, yksilö-
palaute voi jäädä vähäiseksi eikä tällöin välttämättä itse tiedä, tekeekö oikein tai 
oikeaan aikaan. Musiikkimatolla opiskelijat kuulivat taitotasosta huolimatta, 
milloin he onnistuivat esimerkiksi tasaisen sykkeen ylläpitämisessä ja milloin 
taas tasainen syke hajosi. Vaikka tanssissa ja musiikkiliikunnassa usein painote-
taankin oman kehon kuuntelua, omaa persoonallista tyyliä, luovuutta ja avoi-
muutta erilaisille ratkaisuille, rytmiikkaharjoitteissa opiskelijat olivat kuitenkin 
kiinnostuneita siitä, onnistuvatko he pysymään täsmällisesti rytmissä. Tästä mu-
siikkimatto antoi heille palautteen. 

”Tästä saa myös aika nopeesti palautetta, et meneekö väärään rytmiin. Monesti siellä 
(koulun tanssissa) saattaa vaan kaikki heiluu ja ajatella et ”no kai se meni jotenkin 
sinne päin”. Täs huomas heti sen, et jos meni väärään rytmiin, nii sen ainaki tietää, et 
onko rytmissä vai ei.” (tyttöopiskelija 2, opetuskerta 1) 

”Tossa matolla huomaa, jos tekee väärään aikaan, ku normitunneilla sitä ei välttämättä 
huomaa.” (tyttöopiskelija 9, opetuskerta 6) 

7.3.3 Sosiaalinen ympäristö 

Tässä alaluokassa korostuu opiskelijoiden läsnäolojen tai toisaalta poissaolojen 
sekä yhdessä tekemisen merkitys mielekkään käyttökokemuksen kannalta. Opis-
kelijoiden poissaolot ja tutkimukseen sitoutumattomuus olivat yksiä suurimpia 
haasteita tutkimuksen toteutuksen kannalta. Poissaolot, joita oli odotettua huo-
mattavasti enemmän, haastoivat opetuskertojen suunnittelua ja tarkoituksenmu-
kaista toteutusta ja harjoitteita tulikin soveltaa merkittävästi opetuskertojen ai-
kana (kuvio 17). Tämä vaati tutkijoilta/ohjaajilta paineensietokykyä, heittäyty-
mistä ja luovuutta. Opiskelijoiden sitoutumattomuus jokaiselle opetuskerralle 
heikensi myös oppimiskokemuksen jatkuvuutta ja eri opetuskerroilta saatujen 
kokemusten vertailumahdollisuutta. Vaikka ryhmän oma opettaja oli henkilö-
kohtaisesti sopinut tiettyjen opiskelijoiden kanssa tutkimukseen osallistumisesta, 
eivät muutamat opiskelijat osallistuneet yhdellekään opetuskerralle. Poissaolot 
ja sitoutumattomuus yllättivät niin tutkijat kuin ryhmän omankin opettajan ja 
kyseisten opiskelijoiden muistakin poissaoloista johtuen jopa heidän päättötodis-
tusten saaminen osoittautui olevan epävarmaa. Sen sijaan paikalla olleet opiske-
lijat olivat harmissaan poissaolevien opiskelijoiden puolesta, mikä nousi esiin 
paikalla olleiden opiskelijoiden kommenteista. Opiskelijat harmittelivat esimer-
kiksi sitä, etteivät he päässeet näkemään harjoitteiden toimivuutta isommalla 
ryhmällä, mikä olisi ollut myös realistisempi opetustilanne. Opiskelijat kokivat 
myös ryhmän koon ja yhdessä tekemisen vaikuttavan tunnin tunnelmaan ja ker-
toivat tunnelman olevan parempi, kun paikalla oli useampi opiskelija.  Yhdellä 
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opetuskerralla törmättiin myös tilanteeseen, jossa eräs opiskelija sanallisesti lu-
pasi tulla seuraavalle opetuskerralle, muttei häntä silti nähty musiikkimatto ope-
tuskerralla eikä ryhmän oman opettajan tunnilla. 

”Oli tää mun mielestä yhtä kivaa kuin viimekski. Mut onhan se harmillista, ku ei ihan 
nää, miten nää (harjoitteet) toimis, ku ei oo sitä porukkaa kasassa. Kyllähän nää var-
maa toimis vielä paremmin, jos olis se määrä mitä pitäis olla. Mut kyl mä tykkäsin 
muutenki.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 2) 

”Nyt ku oli porukkaa vähä enemmän ku viimeks, nii oli iha erilainen meininki.” (tyt-
töopiskelija 1, opetuskerta 3) 

”Se (kehorytmiharjoitus) oli vähä vaikee, kun oli just näi vähä porukkaa. Jos siinä olis 
ollu enemmän porukkaa, nii se olis ollu helpompaa. Sen takii se oli tänään vähän vai-
keeta, ku tavallaan ei ollu ketään keltä kattoo.” (tyttöopiskelija 1, opetuskerta 2) 

”Nii ja sitte yhteistyö! Se oli kyl hyvä, koska mieluummin sillee yrittää, ku et tekis ite. 
Ja olihan tää yhteistyöllä hauskempaa.” (tyttöopiskelija 9, opetuskerta 6) 

 
 

Havainto Kohta aineis-
tossa 

Tulkinta Kategoria 
(yhteys teo-
riapohjaan) 
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Harjoitteet oli suunni-
teltu täydelle opiskelija-
ryhmälle, mutta paikalla 
vain kaksi opiskelijaa. 
Harjoitetta sovellettiin 
tarkoituksenmukaiseksi. 

Opetuskerta 
1, nimipiiri-
rytmiikka -
harjoitus, 
kohdassa 
3:50 

Vajaalla opiskelija-
ryhmällä tutkijat jou-
tuivat myös itse osal-
listumaan toimintaan 
harjoitteen onnistu-
miseksi. 

Toiminnan 
tarkoituk-
senmukai-
suus, yh-
teistyö 

KUVIO 17 Opetuskerta 1 ja nimipiiri-rytmiikka -harjoitus 
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8 POHDINTA 

Tässä luvussa pohditaan saatuja tutkimustuloksia verraten niitä aikaisempiin 
kirjallisuuskatsauksen tutkimuksiin sekä asetettuun tutkimuskysymykseen. Tar-
koituksena on myös pohtia koko prosessin varrella nousseita ajatuksia. Ensim-
mäisessä alaluvussa tutkimuksesta saadut tulokset summataan yhteen taulukon 
muodossa (taulukko 9), jonka tarkoituksena on osoittaa jokaiseen teeman kan-
nalta olennaisimmat tutkimustulokset ja havainnollistaa saatujen tutkimustulos-
ten yhteneväisyys perustuen aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin. Tulosten 
yhteenvedon jälkeen pohditaan vielä heränneitä ajatuksia koko tutkimusproses-
sin kulkuun liittyen. 

8.1 Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten musiikkimattoteknologia sovel-
tuu kouluympäristöön. Soveltuvuutta testattiin Jyväskylän noin 1500 opiskelijan 
lukiossa 1.-3. vuoden opiskelijoilla soveltamalla aiempia ja luomalla uusia har-
joitteita. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijoiden käyttäjäkokemuk-
sen muodostumiseen vaikuttavat olennaisesti käyttäjän sisäinen tila, musiikki-
mattoteknologian ominaisuudet sekä konteksti.  

Alla olevan taulukon (taulukko 9) tarkoituksena on tuoda esille, millaisia 
tuloksia tässä tutkimuksessa saatiin eri teema-alueisiin liittyen, mitkä keskeisistä 
tuloksista on selitettävissä aiemmilla tutkimuksilla ja teorioilla sekä mitkä kes-
keisistä tuloksista korostuvat juuri tässä tutkimuksessa. Taulukon ensimmäinen 
sarake havainnollistaa teeman, toinen tutkimuksen tulokset, kolmas yhteyden ai-
kaisempiin tutkimuksiin sekä neljäs tutkimustulosten painoarvon määrällisen 
esiintyvyyden mukaan. On kuitenkin huomionarvoista, ettei tämän tutkimuksen 
tarkoituksena ollut testata aiempia tutkimuksia, teorioita tai käyttäjäkokemus-
mallia. Tarkoituksena oli hyödyntää Hassenzahlin & Tractinskyn (2006) käyttä-
jäkokemusmallia lähinnä pääluokkien nimeämisessä. Lisäksi aiempien tutki-
musten yhteys tähän tutkimukseen on ymmärrettävä laajemmassa kontekstissa, 
sillä aiempia tutkimuksia juuri musiikkimatosta ei ole tehty. Näin ollen tämän 
tutkimuksen uutuusarvo on ilmeinen ja alla olevan taulukon tarkoitus on lähinnä 
yhdistää tämä tutkimus aiempien tutkimusten jatkoksi. Tutkimustulosten paino-
arvo on kuvattu yhdestä kolmeen tähtimerkillä (*) sen mukaan, miten tulokset 
korostuivat määrällisesti tässä tutkimuksessa. 

TAULUKKO 9 Tulosten yhteenveto aiempiin teorioihin pohjautuen 

Teema/aihepiiri Tutkimuksen tu-
lokset 

Aikaisemmat tut-
kimukset 

Tutkimustulos-
ten painoarvo 
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Käyttäjän sisäinen 
tila  
 

Mieliala Kimonen & Neva-
lainen, 1995; Vuos-
koski, 2012; Mid-
dleton, 2016 
 

*** 

Taidot 
 

Määttänen, 1995; 
Telama, 1999 
 

* 

Keskittyminen  
 

Luck, Saarikallio & 
Toiviainen, 2009; 
Valtonen, 2009; 
Lucky ym., 2010; 
Vuoskoski, 2012; 
Saarikallio ym., 
2013 
 

*** 

Arvot  Saarikallion, 2011; 
Lindström, 2011 
 

** 

Aiemmat  
kokemukset  

Dunderfelt, 1991; 
Perttula, 1995; An-
tikainen, 1998; Te-
lama, 1999; Iso-
korpi ja Viitanen, 
2001 

* 

 
 
 
 
 
 
 
Musiikkimattotek-
nologian ominai-
suudet  
 

Käytettävyys: 
 
Virheettömyys, 
Mielekkyys, 
Opittavuus, 
Helppokäyttöisyys,  
Toimivuus  

 

Nielsen, 1993; Be-
van, 1995a; Abran 
ym., 2003; Suomen 
standardisoimis-
liitto, 2000; Xenos, 
2001; Seffah ym., 
2006; Alonso-Rios 
ym., 2010; Dubey 
ym., 2012; Dicks 
2012 
 

*** 

Esteettiset omi-
naisuudet  

Forlizzi and Ford, 
2000; Hekkert, 
2006; Desmet & 
Hekkert, 2007 

* 

Hyödyllisyys Nielsen, 1993; Be-
van, 1995a; Arhip-
painen & Tähti, 
2003  

** 
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Konteksti 
 

Kouluympäristö Perusopetuksen 
opetussuunnitel-
man perusteet, 
2014; Lukion ope-
tussuunnitelman 
perusteet, 2015; 
Dunn ym., 2009; 
Arhippainen & 
Tähti, 2003; Halli-
tusohjelma 2015; 
Kimonen & Neva-
lainen, 2017 

** 

Harjoitteet ja nii-
den pelillistämi-
nen 

Deterding ym., 
2011; Huotari & 
Hamari, 2012; Ha-
mari ym., 2014; 
Nah ym., 2014; 
Landers, 2015; 
Dicheva ym., 
2015; Kari ym., 
2016 
 

** 

Sosiaalinen vuo-
rovaikutus  
 

Perttula, 1995; 
Lindström, 2011; 
Himberg & 
Thompson, 2012 
 

*** 

 
Kokemuksen tutkimiseen ja tarkasteluun ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia, 
jonka elementit soveltuisivat jokaiseen tutkimukseen. Kokonaisvaltaisesti käyt-
täjäkokemuksen (UX) voidaan katsoa koostuvan itse käyttäjästä, tuotteesta tai 
palvelusta sekä niiden välisestä vuorovaikutuksesta, jota voidaan kuvata kon-
tekstina (ympäristönä). Useat käyttäjäkokemusta käsittelevät mallit tarkastelevat 
käyttäjäkokemusta hyvin samansuuntaisesti, mutta erilaista viitekehystä tai mal-
lia apuna käyttäen (Arhippainen & Tahti, 2003; Forlizzi & Ford, 2000; Moczarny, 
de Villiers & van Biljon, 2012; Park ym., 2013; Forlizzi & Battarbee, 2004; Battar-
bee, 2003; Law ym., 2009). Huolimatta kasvaneesta kiinnostuksesta käyttäjäko-
kemusta kohtaan, on ollut hyvin vaikeaa löytää yhteistä käytäntöä käyttäjäkoke-
muksen luonteesta ja laajuudesta. Useimmat tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, 
että käyttäjäkokemus on dynaaminen, kontekstiriippuvainen ja subjektiivinen 
käsite (Law ym., 2009). UX-käsitteet vaihtelevat soveltamisalan sekä esineiden tai 
elementtien suhteen. Tässä tutkimuksessa käyttäjäkokemus muodostui Hassen-
zahlin & Tractinskyn (2006) muodostaman mallin mukaisesti kolmesta näkökul-
masta: käyttäjän sisäisestä tilasta, kontekstista sekä teknologian ominaisuuksista. 
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8.1.1 Käyttäjän sisäinen tila 

Tässä tutkimuksessa käyttäjän sisäinen tila eli toisin sanoen yksilölliset tekijät 
ovat yksi käyttäjäkokemukseen vaikuttava teema-alue. Vaikka Kimonen & Ne-
valainen (1995, 32, 39) puhuvat aktiivisen oppimisen yhteydessä käyttäjän sijaan 
oppilaasta, myös heidän mukaan yksilöllä on aktiivinen rooli ja hän voi itse vai-
kuttaa oppimiskokemukseensa. Tässä tutkimuksessa käyttäjän sisäisestä tilasta 
nousevat esille mieliala, taidot, keskittyminen, arvot sekä aiemmat kokemukset. 
Opiskelijoiden positiivinen mieliala uutta, erilaista ja toiminnallista kokemusta 
kohtaan vaikutti heidän musiikkimattokokemukseensa. Myös Kimonen & Neva-
lainen (1995, 32, 39) toteavat opiskelijan omien mieltymysten vaikuttavan ha-
vainnointiin ja Vuoskoski (2012) yksilön mielialan vaikuttavan musiikin välittä-
mien emootioiden havaitsemiseen ja kokemiseen. Middletonin (2016) tutkimuk-
sessa taas mieliala ennakoi tulevaa suorituskykyä. 

Myös taidot vaikuttivat opiskelijoiden musiikkimattokokemuksiin. Kaiken 
kaikkiaan opiskelijat kokivat harjoitteet taitotasoonsa sopivana. Opiskelijat piti-
vät siitä, että kaikki pystyivät osallistumaan opetukseen taito- ja tietotasosta huo-
limatta sekä siitä, että matto mahdollisti uuden oppimisen. Telama (1999) ja 
Määttänen (1995, 84, 87, 93–94) toteavat tietojen vaikuttavan kokemuksen synty-
miseen, mikä puoltaa myös tätä tutkimusta. Tässä tutkimuksessa tiedot liittyvät-
kin vahvasti taitoihin ja ne voidaankin nähdä yhtenä kokonaisuutena. Toisinaan 
niiden erotteleminen on jopa tarpeetonta tai ongelmallista. 

Tutkimuksen tuloksista nousee esiin keskittyminen osana käyttäjän sisäistä 
tilaa, mikä viittaa musiikkimaton vaatimaan keskittymiseen ja tarkkaavaisuu-
teen, sillä matolla täytyy usein keskittyä useampaan asiaan samanaikaisesti. In-
tensiivisempi keskittyminen koettiin sekä positiivisena että negatiivisena harjoit-
teesta ja opiskelijan keskittymiskyvystä riippuen. Keskittymiskyky ja tarkkaavai-
suus liittyvät vahvasti persoonallisuuteen, jonka taas on havaittu vaikuttavan 
musiikkikokemukseen ja sen aiheuttamaan liikehdintään (Luck, Saarikallio ja 
Toiviainen 2009; Luck, Saarikallio, Burger, Thompson ja Toiviainen 2010; Saari-
kallio, Luck, Burger, Thompson ja Toiviainen 2013; Vuoskoski, 2012). Myös tark-
kaavaisuuden merkitystä oppimisen kannalta on tutkittu (Valtonen 2009) ja 
myös tämä tutkimus osoittaa, että uusi kokemus vaatii aina tuttua kokemusta 
intensiivisempää keskittymistä ja siksi esimerkiksi uuteen opetusteknologiaan 
tutustumiseen ja käyttöönottoon tulisi varata riittävästi aikaa, jotta käyttö ja sitä 
kautta oppiminen olisi tarkoituksenmukaista ja mielekästä. Uutena tuloksena 
tutkimus osoittaakin, että musiikkimatto soveltuu kehollisen rytmiikan oppimi-
seen, sillä siinä tarkkaavaisuuden voi kohdistaa vain rytmiin ja sensoreihin. Toi-
sin kuin ilmaisullisissa harjoitteissa, joissa oli haastava keskittyä sekä rytmiin, 
sensoreihin että ilmaisuun. 

Tulokset osoittivat myös arvojen vaikuttavan käyttäjäkokemukseen. Tässä 
tutkimuksessa opiskelijat arvostivat musiikkia ja liikuntaa sekä erityisesti niiden 
yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Opetuksissa käytetty musiikki mitä to-
dennäköisimmin sai aikaan positiivisia tunteita useimmissa opiskelijoissa sa-
maan tapaan kuin Saarikallion (2011) tutkimuksessa. Tällä saattoi olla merkitystä 
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myös musiikkimattokokemukseen. Teoriaosuudesta nostetut aiemmat tutki-
mukset (Kujala, 2013; Isokorpi & Viitanen, 2001, 28, 30, 37; Turunen, 1999, 93, 188; 
Telama, 1999; Carlson, 1995; Dunderfelt, 1991, 54, 197–199) korostavat juuri tun-
teiden merkitystä kokemuksiin. Arvot vaikuttavat kokemuksen muodostumi-
seen myös Lindströmin (2011) tutkimuksessa, jossa yksi yläkouluikäisten musii-
kintuntikokemukseen vaikuttava tekijä on se, että nuoret arvostavat ja pitävät 
musiikkia tärkeänä (Lindström, 2011). Myös tämä tutkimus osoittaa musiikin 
olevan merkityksellinen nuorille, minkä lisäksi uudehkona tuloksena musiikin ja 
liikunnan yhdistäminen koettiin mielekkääksi. Tulokset viittaavat myös siihen, 
että opiskelijat arvostaisivat toiminnallista oppimista musiikkimaton avulla 
muissakin oppiaineissa, vaikka tätä ei konkreettisesti tutkimuksessa testattu. 

Tutkimuksen tulosten mukaan myös aiemmat kokemukset, osana käyttäjän 
sisäistä tilaa, osittain vaikuttivat kokemuksen syntymiseen. Tässä tutkimuksessa 
aiemmat kokemukset yhdistettiin laajemmin musiikki- ja liikuntaharrastuksiin ja 
opiskelijat arvelivat esimerkiksi musikaalisten ihmisten kiinnostuvan musiikki-
matosta ei-musikaalisia enemmän. Myös aiemmat tutkimukset (Telama, 1999; 
Perttula, 1995, 18–20, 22, 26; Isokorpi ja Viitanen, 2001, 220; Dunderfelt, 1991, 55; 
Antikainen, 1998, 201–204) tukevat ajatusta siitä, että yksilön aiemmat kokemuk-
set vaikuttavat uuden kokemuksen syntymiseen ja tässä tapauksessa musiikki-
maton käyttäjäkokemuksen syntymiseen. Oppimisen siirtovaikutusta ovat tutki-
neet muun muassa Bransford, Brown, Cocking, & Pellegrino (2004, 83, 85, 87) 
sekä Autio ja Kaski (2005, 59), mutta tässä tutkimuksessa esimerkiksi tavallisten 
rumpujen soitolla ei nähty olevan siirtovaikutusta musiikkimatolla soittamiseen. 
Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa uusi kokemus oli niin erilainen aiempiin 
kokemuksiin verrattuna, ettei aiemmista kokemuksista ollut merkittävää hyötyä. 
Sen sijaan uuden kokemuksen äärellä opiskelijat oppivat uusia ja erilaisia asioita 
sekä toisaalta kehittyivät tutuissa asioissa uudella tavalla. 

8.1.2 Musiikkimattoteknologian ominaisuudet 

Tutkimustulosten mukaan musiikkimattoteknologian keskeisiä ominaisuuksia 
olivat käytettävyys (virheettömyys, miellyttävyys, toimivuus, opittavuus, help-
pokäyttöisyys), esteettiset ominaisuudet (koko, sensoreiden määrä, muoto, väri) 
sekä hyödyllisyys. Teknologian käytettävyys on yksi merkittävä laatuun vaikut-
tava tekijä, kun kehitetään ja testataan teknologiaa. Musiikkimattoteknologian 
käytettävyyteen vaikuttivat olennaisesti sekä musiikkimaton että ohjelmistojen 
virheettömyys, miellyttävyys, toimivuus sekä tarkoituksenmukaisuus, jotka 
esiintyivät tuloksissa useampaan kertaan. Ohjelmistojen käytettävyyteen liittyen 
olennaisiksi ominaisuuksiksi nousivat myös helppokäyttöisyys ja opittavuus. 
Kyseessä olikin kehitysvaiheessa oleva prototyyppi, jonka käytettävyyttä tarkas-
teltiin sekä opiskelijoiden että tutkijoiden näkökulmasta. Tähän päivään asti käy-
tettävyyttä on tutkittu laajalti ja sille on annettu useita määritelmiä ja malleja, 
jotka osittain sivuavat vahvasti toisiaan (Abran ym., 2003; Alonso-Rios ym., 2010; 
Bevan 1995a; Dubey ym., 2012; Xenos, 2001; Dicks 2012; Seffah ym., 2006). Yhtenä 
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merkittävänä määritelmänä on käytetty ISO- strandardin sekä Nielsenin (1993) 
luokittelua käytettävyydestä.  

Tutkimuksen tuloksista oli myös havaittavissa, kuinka musiikkimaton es-
teettiset ominaisuudet olivat yksi keskeinen musiikkimattoteknologian käyttäjä-
kokemukseen vaikuttava tekijä. Useat opiskelijat kokivat musiikkimaton koon ja 
värin, sensoreiden määrän sekä musiikkimaton visuaalisen ilmeen vaikuttavan 
heidän kokemukseen. Tuotteen esteettisten ominaisuuksien merkitystä käyttäjä-
kokemuksen tutkimisessa voidaan tukea myös aiemmilla tutkimuksilla ja teori-
oilla (Desmet & Hekkert, 2007; Hekkert, 2006). Esteettisillä ominaisuuksilla tar-
koitetaan tuotteen kykyä ilahduttaa yhtä tai useampaa aistinvaraista toimintata-
paa. Tuotteen ulkomuoto, miellyttävä ääni, mukava kosketuspinta ja jopa tuoksu 
vaikuttavat käyttäjän kokemukseen tuotteesta (Desmet & Hekkert, 2007). Myös 
Forlizzi ja Ford (2000) kuvaavat tuotekokemukseen vaikuttavan tuotteen esteet-
tiset ominaisuudet. Tässä tutkimuksessa opiskelijoilla oli omakohtainen koke-
mus vain maton esteettisistä ominaisuuksista, kun taas ohjelmien esteettiset omi-
naisuudet vaikuttivat vain tutkijoiden toimintaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
sekä matto että ohjelmat olivat tämän tutkimuksen aikana vasta kehitteillä ja nii-
den ulkoasua on jo nyt muutettu ja kehitetty mielekkäämmäksi.  

Yksi musiikkimattoteknologian ominaisuuksiin liittyvistä tekijöistä oli tu-
losten mukaan hyödyllisyys. Opiskelijat kokivat musiikkimattoteknologian hyö-
dylliseksi opetusmenetelmäksi, jonka avulla voidaan yhdistää musiikki ja liike, 
toiminnallistaa eri oppiaineita ja joka voidaan yhdistää täysin uudenlaisiin käyt-
tökonteksteihin. Myös Arhippainen & Tähti (2003) havainnoivat tutkimukses-
saan, kuinka hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti käyttäjäkokemuksen muodos-
tumiseen. Sekä Nielsen (2012) että Bevan (1995a) ovat myös yhtä mieltä siitä, että 
käytettävyyden rinnalla myös tuotteen hyödyllisyys on vaikuttava tekijä käyttö-
kokemuksen muodostumisessa. Kuitenkin opiskelijat olivat myös kriittisiä mu-
siikkimaton hyödyllisyydestä ja totesivatkin hyödyllisyyden riippuvan paljolti 
siitä, miten opetus on järjestetty sekä onko isommalla opetusryhmällä käytössä 
isompi tai useampi matto. 

8.1.3 Konteksti 

Tutkimuksen tulokset kontekstiin liittyen havainnollistivat, kuinka opiskelijoi-
den kokemuksiin vaikuttivat olennaisesti kouluympäristö, opetusharjoitteet ja 
niiden pelillistäminen sekä sosiaalinen ympäristö. Koska tutkimus toteutettiin 
lukiossa ja kaikki osallistujat olivat lukiolaisia, oli kouluympäristön vaikutus 
käyttäjäkokemukselle ilmeinen. Opiskelijat arvioivat kokemustaan suhteessa 
kouluympäristöön ja pohtivat musiikkimaton soveltuvuutta nimenomaan kou-
lun näkökulmasta, eivätkä esimerkiksi terapian näkökulmasta. Musiikkimaton 
nähtiin soveltuvan etenkin musiikin ja liikunnan opetukseen, mutta myös mui-
hin oppiaineisiin kehollisen ja toiminnallisen oppimisen mahdollistajana. Myös 
Arhippainen & Tähti (2003) korostavat käyttäjäkokemuksen muodostuvan käyt-
täjän ollessa vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa tietyissä tilanteissa. Lisäksi mu-
siikkimaton käyttöä juuri kouluympäristössä tukevat hiljattain voimaan astuneet 
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valtakunnalliset peruskoulun (2014) ja lukion (2015) opetussuunnitelmien perus-
teet sekä pääministeri Juha Sipilän hallituskauden ohjelma (2015), jossa fyysisen 
aktiivisuuden lisääminen Liikkuva koulu –hankkeen avulla on yksi hallituskau-
den kärkihankkeista, samoin kuin oppimistapojen laajentaminen digitaalisten 
oppimisympäristöjen avulla, taiteen perusopetuksen lisääminen sekä lasten ja 
nuorten luovuuden vahvistaminen (hallitusohjelma 2015). Toisin sanoen musiik-
kimatto toiminnallisena ja fyysistä aktiivisuutta lisäävänä, laaja-alaisena ja mo-
nitaiteellisena sekä opetuspelit mahdollistavana teknologiana on nykyisten ope-
tussuunnitelmien perusteiden sekä hallitusohjelman mukainen. Lisäksi tutkijat 
(Dunn ym., 2009) ovat osoittaneet lasten oppivan helpommin ja enemmän aktii-
visesti osallistumalla kuin vain kuuntelemalla, mikä myös tukee musiikkimaton 
opetuskäyttöä. Myös Kimonen & Nevalainen (2017) kuvaavat ihanteellisen kou-
lun keskittyvän etenkin oppilaskeskeiseen toiminnalliseen oppimiseen. Toisaalta 
musiikkimaton hyödyt saattavat olla huomattavasti moninaisemmat, mitä jat-
kossa laajat ja eri ympäristöissä toteutetut tutkimukset voivat selvittää. Näin ol-
len niin käyttäjillä, tuotteilla kuin ympäristölläkin on merkittävä vaikutus koke-
muksen muodostumiseen. Myös jokainen uudenlainen ympäristö, tässä tapauk-
sessa esimerkiksi eri koulu, asettaa uusia näkökohtia käyttäjäkokemuksen tutki-
miselle. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat myös opetusharjoitteiden pelillistämisellä 
olleen vaikutusta opiskelijoiden motivaatioon. Opiskelijat kokivat pelillistettyjen 
harjoitteiden lisäävän mielenkiitoa, yritteliäisyyttä, hauskuutta ja haastavuutta 
sekä maton antaman palautteen mielekkäänä. Kaiken kaikkiaan pelillistetyt har-
joitteet koettiin mielekkäämmiksi ja innostavammiksi kuin ”perinteinen” opetus, 
johon oltiin totuttu. Pelillistämisen vaikutusta motivaatioon ja parempiin tulok-
siin on tutkittu muun muassa opetuksessa, terveydessä ja hyvinvoinnissa, jouk-
kouttamisessa (erilaisten työtehtävien ulkoistaminen suurelle joukolle ihmisiä), 
pysyvyydessä, verkkoyhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa (Hamari ym., 2014; 
Landers, 2015; Dicheva ym., 2015). Landersin (2015) mukaan opetuksen sisältö ja 
pelielementit vaikuttavat opiskelijan asenteisiin ja käyttäytymiseen sekä sitä 
kautta edelleen oppimistuloksiin. Tämä viitekehys havainnollistaa hyvin sen, mi-
ten opetuksen pelillistämisellä voidaan vaikuttaa opiskelijan motivaatioon ja sitä 
kautta tuloksiin. Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaukseen pelillistämisen 
osalta valituista artikkeleista suurin osa tukee pelillistämisen positiivista vaiku-
tusta motivaatioon (Landers 2015, Hamari ym., 2014; Hamari & Huotari, 2012; 
Deterding ym., 2011; Nah ym., 2014). Pelillistämiseen liittyvistä tutkimuksista 
myös suurin osa liittyi opetuksen ja oppimisen pelillistämiseen. 

Kontekstiin liittyen, tulokset osoittivat myös sosiaalisella ympäristöllä ol-
leen merkitystä kokemuksen muodostumiseen. Opiskelijoiden poissaolojen 
myötä läsnä olevien opiskelijoiden määrä oli odotettua vähäisempi, mikä vai-
kutti musiikkimattokokemukseen. Toisaalta niillä kerroilla, kun opiskelijoita oli 
enemmän paikalla, oli enemmän niin sanottua ”fiilistä”, mikä koettiin mielek-
käämmäksi. Myös yhdessä tehtävät ryhmätehtävät koettiin mielekkäämmiksi 
kuin yksilötehtävät, mikä kertoo sosiaalisen ympäristön merkityksestä koke-
mukselle. Etenkin lukioikäiset nuoret ovat siinä iässä, että sosiaalisen ympäristön 
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ja kaveripiirin merkitys koetaan tärkeänä. Myös Perttulan (1995, 18–20, 22, 26) 
mukaan kokemusmaailma on sosiaalisesti muotoutunut ja Lindströmin (2011) 
tutkimuksessa yhteisöllisyys on yksi musiikintuntikokemukseen vaikuttava te-
kijä. Yksilöiden välistä kommunikointia ja sopeutumista sekä ryhmädynamiik-
kaa korostavat myös Himberg ja Thompson (2012), jotta kokemus rytmikkäästä 
laulu-tanssi-esityksestä olisi mahdollisimman täsmällinen ja yhtäaikainen. Tämä 
tutkimus vahvistaa yhteisön merkitystä kokemuksen muodostumisessa ja uu-
tena tuloksena voidaan todeta musiikkimaton olevan yhteisöllisyyttä vahvistava 
opetusmenetelmä. 

8.2 Ajatuksia tutkimuksen kulusta 

Kun syksyllä 2016 tutustuttiin ensimmäistä kertaa musiikkimattoon, se tuntui 
heti sopivalta tutkimusaiheelta, mutta sen vaatimaa työmäärää ja edessä olevia 
haasteita ei osattu odottaa. Tiedettiin, että matto oli silloin vasta kehitysvaiheessa, 
eikä siis virheetön, mutta samaan aikaan odotettiin kehityksen olevan askeleen 
pidemmällä ja maton virheettömämpi. Toisaalta uuden ympäristön eli tässä tut-
kimuksessa kyseisen lukion tuomat haasteet olivat uusia ja yllättäviä, mutta en-
nen kaikkea merkityksellisiä myös maton kehitystiimille. Alun perin oli tarkoitus, 
että tutkimus painottuisi enemmän opiskelijoiden käyttökokemuksiin, mutta lo-
pulta maton kehitysprosessi nousi yhtä isoksi teemaksi tutkimuksessa. Vaikka 
haasteet saivat välillä jopa epätoivon partaalle, periksiantamattomuus, Jukka 
Louhivuoren tuki, pienet onnistumiset ja usko musiikkimaton mahdollisuuksiin 
pitivät toivonliekkiä ja motivaatiota yllä. Tässä alaluvussa kerrotaan muutamia 
tutkimuksen kannalta merkittäviä huomioita, jotka eivät korostu metodologia- 
tai tulosluvussa, mutta jotka antavat kattavamman ja todellisemman kuvan koh-
datuista haasteista ja tehdystä työstä. 

Ensinnäkin opetustiloja kyseisessä ”jättilukiossa” ei ollut vapaana. Kaikki 
opetustilat olivat käytössä ja ylimääräisiä, lukio-opetuksen ulkopuoliseen toi-
mintaan tarkoitettuja tiloja ei yksinkertaisesti ollut. Tutkimukselle saatiin kuiten-
kin lupa varata opiskelijoiden vapaassa käytössä oleva ryhmätyötila, mikä tar-
koitti sitä, että ennen jokaista opetuskertaa tila tuli tyhjentää tuoleista, pöydistä 
ja sohvista, laittaa musiikkimatto ja siihen liittyvät ”osat” käyttövalmiiksi, val-
mistella tila fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseksi sekä tietysti opetusten jälkeen 
kantaa tilan huonekalut takaisin. Tämä valmistelu ja teknologian testaaminen ot-
tivat oman aikansa jokaisella opetuskerralla. Kerran kävi myös siten, että tutki-
mukselle varatussa tilassa tehtiinkin toista tutkimusta, mutta lopulta päästiin lä-
hes vastaavaan ryhmätyötilaan valmistelemaan tuntia, tosin hieman myöhässä. 
Tutkimuksen opetuskerrat olisi voitu järjestää myös yliopiston M-rakennuksessa 
(Musicalla), mikä olisi helpottanut tavaroiden kuljettamista, mutta mikä taas olisi 
saattanut karsia osallistujia välimatkan ollessa pidempi. 

Opetustila vaikutti myös harjoitteiden suunnitteluun, joka alkoi seuraa-
vaksi ja johon liittyi omat haasteensa. Normaalia luokkatilaakin pienempi tila ra-
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joitti laajalla alueella liikkumista ja ohjasi enemmän paikallaan tai pienellä alu-
eella liikkumiseen. Osittain juuri tilan vuoksi liikunnallisuuden rinnalle nousi 
toiminnallisuus, josta lopulta tuli keskeinen käsite koko tutkimuksen kannalta. 
Liikuntatieteen tutkija ei kuitenkaan täysin suostunut luopumaan ajatuksesta li-
sätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta musiikkimaton avulla ja näin ollen mo-
lemmat, sekä toiminnallisuus että liikunnallisuus, olivat opetuskerroilla läsnä. 
Koska valmiita musiikkimattoharjoitteita ei ennestään ollut, uusien harjoitteiden 
luominen vaati eri alojen yhdistämistä, soveltamista, luovuutta ja kokeilemista. 
Oli esimerkiksi haastavaa luoda harjoitteista sopivan haastavia, jotta ne eivät tyl-
sistyttäisi liialla yksinkertaisuudellaan tai toisaalta pelästyttäisi liialla vaativuu-
dellaan. Näin ollen jokaista harjoitetta varauduttiin soveltamaan joko pelkistä-
mällä sitä tai lisäämällä siihen haastetta, jotta opetustilanteessa kaikilla oli mah-
dollisuus osallistua omalla tasollaan ja ennen kaikkea, jotta ilmapiiri säilyi ren-
tona, avoimena ja kannustavana. Myös harjoitteiden tyylejä arvioitiin kriittisesti 
etukäteen pohtien esimerkiksi innostavatko ne 16–18-vuotiaita nuoria ja ovatko 
ne nuorten kehitystasolle sopivia. Mikäli opiskelijat sekä heidän musiikki- ja lii-
kuntataustansa olisi tiedetty paremmin etukäteen, olisi harjoitteiden suunnittelu 
luultavasti ollut helpompaa. 

Opetuskertojen suunnittelussa tuli ottaa huomioon paitsi yksittäinen ope-
tuskerta, myös useamman opetuskerran muodostama kokonaisuus. Yksittäiselle 
opetuskerralle pyrittiin luomaan selkeä teema ja tavoite, kuitenkin niin, että mu-
siikkimattoa hyödynnettäisiin mahdollisimman monipuolisesti. Yksittäisen mu-
siikkimattokokemuksen monipuolisuuteen pyrittiin myös siksi, ettei etukäteen 
voitu olla varmoja, pääsevätkö kaikki opiskelijat jokaiselle opetuskerralle vai 
pääseekö joku kenties vain yhdelle opetuskerralle. Lisäksi haluttiin, että jokai-
sella opetuskerralla oli mahdollisuus oppia tai kokea jotakin uutta. Samaan ai-
kaan pyrittiin luomaan neljästä opetuskerrasta järkevä ja loogisesti etenevä ope-
tuskokonaisuus. Suunnitteluvaiheessa pohdittiin ja kyseenalaistettiin jatkuvasti 
sitä, mitä opiskelijoiden halutaan oppivan tai kokeilevan musiikkimatolla ja sen 
avulla. Tämä auttoi luomaan ja ryhmittelemään harjoitteita, liittämään niitä toi-
siinsa ja muodostamaan niistä loogisen opetuskokonaisuuden. 

Toisinaan suunnitteluvaiheessa kävi niin, että oltiin suunniteltu muuten 
toimiva harjoite, mutta musiikkimatolla itsessään oli vain välineellistä arvoa. Toi-
sin sanoen huomattiin, että kyseinen harjoite toimisi yhtä hyvin ilman musiikki-
mattoa, jolloin matto ei tuonut harjoitteeseen mitään lisäarvoa. Tällaisissa tilan-
teissa päädyttiin pohtimaan musiikkimaton ominaisuuksia ja mahdollisuuksia, 
kunnes joko kehitettiin harjoitetta tai keksittiin matolle merkityksellisempi rooli 
kyseisessä harjoitteessa. Musiikkimaton opetuskäyttö herätti siis paljon samoja 
ajatuksia ja kysymyksiä kuin teknologian opetuskäyttö yleensäkin. Molemmilla 
on valtavat käyttömahdollisuudet, mutta olennaista onkin pohtia, milloin käyttö 
on tarkoituksenmukaista. 

Lisäksi harjoitteiden suunnittelua haastoi, mutta elävöitti pelillistäminen, 
joka päätettiin ottaa osaksi tutkimusta eli myös opetuskerroille ja edelleen har-
joitteisiin. Pääsääntöisesti luotiin harjoite, johon joko lisättiin tai sovellettiin jokin 
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pelielementti tai -elementtejä. Opiskelijatkin kokivat osan harjoitteista sekä sel-
laisenaan että pelillistettyinä. Haasteena harjoitteiden pelillistämisessä oli kui-
tenkin se, että joihinkin harjoitteisiin pelielementtejä oli helppo soveltaa ja toisiin 
taas ei. Aina kuitenkin pyrittiin siihen, että jokaisessa pelillistetyssä harjoitteessa 
oli selkeät säännöt sekä tavoitteet, joiden mukaan tuli toimia. Liikunnallisissa 
tehtävissä, peleissä ja leikeissä on usein myös valmiiksi pelielementtejä, kuten 
pisteet, aika tai tasot, jolloin uuden pelielementin lisääminen tai jo olemassa ole-
van poistaminen tuntui teennäiseltä. Tästä syystä sellaisia harjoitteita ei pelillis-
tetty, joihin se ei sopinut. 

Harjoitteiden luomisen jälkeen alkoi äänileikkeiden etsiminen, muokkaa-
minen ja leikkaaminen sekä tempoltaan ja tyyliltään sopivien taustamusiikkien 
valitseminen. Tähän kului enemmän aikaa kuin osattiin odottaa. Internet on 
täynnä äänileikkeitä, mutta riittävän laadukkaan, pelkistetyn ja kestoltaan sopi-
van ääniraidan löytäminen olikin yllättävän työlästä. Laaduissa oli suuria eroja 
esimerkiksi äänenvoimakkuudessa, tarkkuudessa ja tunnistettavuudessa sekä 
taustakohinassa. Nopeasti kuuli esimerkiksi sen, onko ääni tuotettu studiossa 
vai ”aidossa tilanteessa”. Pyrittiin löytämään myös pelkistettyjä ääniä eli täsmäl-
leen niitä ääniä, joita etsittiin ilman muita taustaääniä. Esimerkiksi linnun viser-
rys ilman muita viidakon tai metsän ääniä, auton jarrut ilman muita liikenteen 
ääniä. Äänen kesto ei vielä hakuvaiheessa ollut haasteena, sillä ääntä pystyi 
muokkaamaan sopivan mittaiseksi. Sen sijaan ääni tuli leikata huolellisesti mu-
siikkimattoa varten, sillä matolla on olennaista, että ääni alkaa välittömästi, kun 
sensoriin koskee. Ääniraidan on myös hyvä loppua välittömästi, kun ääni itses-
sään loppuu. Lopulta kaikki äänet testattiin musiikkimatolla ja huomattiin, että 
äänten voimakkuuserot tuli vielä normalisoida. Osa ladatuista äänistä eivät 
myöskään jostain syystä soineet matolla ollenkaan, jolloin ne jouduttiin jättä-
mään pois ja hakemaan uudet tilalle. Sen sijaan taustamusiikin valitseminen oli 
liikuntapedagogiikan tutkijalle tuttua. Tässä tuli ottaa huomioon tempo ja nuo-
rille sopiva tyyli, mutta lisäksi tässä tutkimuksessa taustamusiikin tuli sopia ja 
tukea musiikkimaton ääniä. 

Yksi ehdottomasti isoimmista haasteista tutkimuksen aikana oli opiskelijoi-
den poissaolot. Vaikka opiskelijoiden kanssa oli etukäteen sovittu opetusker-
roista ja muistutettu vielä useaan kertaan eri viestintäkanavien kautta, oli har-
millista huomata, miten moni tutkimukseen sitoutunut opiskelija ei osallistunut 
joko ollenkaan tai osallistui vain yhdelle-kahdelle opetuskerralle. Toisaalta voi-
daan ajatella, että ihmisiin liittyvissä tutkimuksissa tämä on normaalia verrat-
tuna esimerkiksi laboratoriossa tehtäviin hiiritutkimuksiin, mutta toisaalta pois-
saolot herättivät myös huolta nuorten sitoutumisesta, organisointitaidoista ja 
empatiakyvystä. Kun opiskelijoiden oma opettajakaan ei tiennyt, missä opiskeli-
jat olivat ja mitä he tekivät, tuli väistämättä mieleen jättilukioiden haitat yleisesti. 
Suuressa lukiossa yksittäinen opiskelija hukkuu massaan, etenkin niin halutes-
saan. On myös selvää, että opiskelijoilla, jotka olivat paikalla vain kerran tai kaksi, 
uuden oppiminen ja kokeminen jäi tässä tutkimuksessa suppeaksi. Näin ollen 
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pidempikestoinen opetusjakso oli heille lähinnä kertaluontoinen oppimiskoke-
mus ja tutkijoille taas opetuskokeilu. Tästä huolimatta tutkijat saivat heiltä arvo-
kasta aineistoa tutkimukseen. 

Opiskelijoiden poissaolot vaativat tutkijoilta paljon nopeita muutoksia. Joi-
hinkin poissaoloihin oltiin varauduttu, muttei siihen, että vain muutama opiske-
lija olisi paikalla. Opetuskertaa ja harjoitteita tuli muun muassa soveltaa juuri 
ennen tunnin alkua ja sen aikana. Tutkijoiden oli pistettävä itsensä niin sanotusti 
likoon, osallistuttava ja heittäydyttävä sekä tehtävä nopeita ratkaisuja, jotta har-
joitteet toimivat pienemmälläkin porukalla. Poissaolot haastoivat myös seuraa-
vien opetuskertojen suunnittelua, sillä ensimmäisen opetuskerran jälkeen halut-
tiin muokata tulevia opetuskertoja siten, että ne toimivat, oli opiskelijoita kaksi 
tai kaksitoista. Tällainen tietämättömyys oli stressaavampaa kuin esimer-
kiksi ”normaalin” liikuntatunnin suunnittelu ja ohjaaminen, mutta lopulta oltiin 
erittäin tyytyväisiä opetuskertoihin ja taitoon elää hetkessä. Toisaalta suuressa, 
1500 opiskelijan lukiossa haastavat tilanteet ja tuntien ennakoimattomuus voivat 
olla opettajalle niin sanottua normaalia kouluarkea. Neljän opetuskerran jälkeen 
oli selvää, että lisäaineistoa tarvittiin, joten otettiin liikuntatieteellisen tiedekun-
nan opiskelijoihin yhteyttä. Samaan aikaan saatiin kyseiseltä lukiolta mahdolli-
suus jatkaa lisäaineistonkeruuta ja tällä kertaa opettaja sanoi ohjaavansa vapaa-
ehtoiset opiskelijat suoraan luokasta tutkimukselle varattuun tilaan. Aineiston-
keruupäivänä, juuri ennen tuntia saatiin yllättäen kuitenkin kuulla, ettei vapaa-
ehtoisia opiskelijoita ollutkaan tulossa. Tilanteessa, jossa opetustila oli järjestelty, 
teknologiat ”viritetty” ja oppitunnit alkamassa, päätettiin lähteä rekrytoimaan 
vapaaehtoisia opiskelijoita eri luokista tutkimukseen. Sinnikkyys ei pettänyt, 
sillä viidennellä ja kuudennella opetuskerroilla saatiin osallistujia tutkimukseen 
enemmän kuin kertaakaan aiemmin. 

Teknologian kannalta tutkimuksen aikana havaittiin useita käytettä-
vyyshaasteita ja –ongelmia musiikkimattoteknologiassa. Välillä oli vaikea tietää, 
johtuivatko ongelmat itse musiikkimatosta, piirilevystä, ohjelmasta, tietokoneen 
ja kaiuttimen välisestä aux-johdosta vai fyysisestä kouluympäristöstä. Tutkijat 
eivät kuitenkaan kehitystiimin jäseninä olleet mukana piirilevyn ja SmartHand- 
ja TC-ohjelmien rakentamisessa, eikä näin ollen voitu olettaa, että heidän ymmär-
rys olisi ollut teknologian toiminnan ja käytettävyysongelmien suhteen samalla 
tasolla. Piirilevyn ja ohjelmien rakenteet ja toimintatavat avattiin tutkijoille vain 
yleisellä tasolla ja melko pintapuolisesti tutkimuksen alkuvaiheessa. Teknolo-
gian rakentaneiden asiantuntijoiden kanssa käydyistä loppukeskusteluista oli 
kuitenkin merkittävästi hyötyä käytettävyysongelmia ja –haasteita aiheuttanei-
den syiden tarkastelussa, sillä muutamat opetus- ja testaustilanteet olivat jääneet 
epäselviksi sen suhteen, mistä ongelma todellisuudessa johtui ja mikä sen ai-
heutti. Tällaisia tilanteita olivat muun muassa kyseisen koulun sähköverkkojär-
jestelmästä johtuva vika, joka todellisuudessa liittyikin kapasitanssin mittaussys-
teemiin ja sen herkkyyteen eri ympäristöissä. 

Kokonaisuudessaan teknologian kehittäminen sekä käytettävyyden ja käyt-
täjäkokemuksen tutkiminen ovat prosessina hyvin moninainen ja aikaa vievä ko-
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konaisuus. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin hyvinkin varhaisessa kehitysvai-
heessa olevaa musiikkimatto-prototyyppiä, jonka soveltuvuutta koulumaail-
maan lähdettiin testaamaan erilaisia opetusharjoitteita soveltaen ja uusia opetus-
harjoitteita luoden. Kehityksen kannalta hyvin olennaiseksi seikaksi osoittautui 
se, että tutkimus toteutettiin täysin uudessa ympäristössä, minkä ansiosta havait-
tiin täysin uusia käytettävyysongelmia. Käytettävyysongelmien havaitseminen 
yksi toisensa jälkeen onkin teknologian kehittämisen kannalta olennaista, sillä 
niitä ratkaisemalla voidaan saavuttaa parempi, toimivampi ja tarkoituksenmu-
kaisempi tuote käyttäjän kannalta. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen viimeisessä luvussa on tarkoitus kerrata tutkimuksen pääkohdat, 
tarkoitus ja tavoitteet sekä näin ollen esittää tutkimuksen johtopäätökset. Tavoit-
teena on yhteenvedon tavoin havainnollistaa, millaisia uusia ja ajankohtaisia tut-
kimustuloksia tutkimuksen avulla saatiin. Asiantuntijahaastattelujen kautta saa-
tiin myös uutta tietoa tutkimuksen jälkeisestä kehityksestä ja tulevaisuuden käyt-
tömahdollisuuksista, mitä avataan musiikkimaton käyttömahdollisuudet alalu-
vussa. Yhtenä alalukuna arvioidaan myös tutkimuksen kokonaisvaltaista luotet-
tavuutta liittyen tutkimukseen valikoitujen teorioiden, tutkimusmenetelmien 
sekä tuloksiin vaikuttavien tekijöiden pohjalta. Viimeisenä alalukuna esitellään 
tutkimuksen mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 

9.1 Musiikkimatto mahdollistaa toiminnallisen ja yhteisöllisen 
oppimisen uudella tavalla 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia haasteita ja mahdolli-
suuksia musiikkimaton kehittämiseen ja käytettävyyteen liittyy sekä miten lu-
kio-opiskelijat kokevat musiikkiliikunnan opetuksen musiikkimaton avulla. 
Koska myös opetuksen pelillistäminen oli tutkimuksessa yksi keskeinen teema, 
tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, miten opetuksen pelillistäminen 
vaikuttaa opiskelijoiden ajatteluun ja käyttäytymiseen - motivaatioon. Lopul-
liseksi tutkimuskysymykseksi muodostui, miten musiikkimattoteknologia sovel-
tuu kouluympäristöön. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli esitellä ja selit-
tää tutkimuksen kannalta keskeisimmät teoriat ja käsitteet. Tässä tutkimuksessa 
hyödynnettiin kirjallisuuskatsausta, tarkemmin sanottuna käyttäjäkokemuksen 
teoriamallia, myös tulosten jaottelussa ja luokkien nimeämisessä. Niin teoria-
malli kuin tämänkin tutkimuksen tulokset jakautuvat kolmeen pääluokkaan; 
käyttäjän sisäiseen tilaan, teknologian ominaisuuksiin ja kontekstiin, jotka kaikki 
liittyvät keskenään toisiinsa ja jotka kaikki yhdessä muodostavat käyttäjäkoke-
muksen. 

Idea musiikkimaton kehittämisestä sai alkunsa Jyväskylän yliopiston mu-
siikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, Jukka Louhivuo-
ren ajatuksesta yhdistää musiikki ja liike sekä ennen kaikkea ajatuksesta tehdä 
soittamisesta tai musiikin tuottamisesta toiminnallisempaa ja kehollisesti koko-
naisvaltaisempaa. Musiikkimatto soveltuu ja on ensikädessä suunniteltukin ope-
tuskäyttöön varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin, mutta jatkossa kehit-
telyjen jälkeen ei sen käyttömahdollisuus kaupallisena tuotteena ole poissuljettu. 
Tässä tutkimuksessa voidaan ajatella, että musiikkimaton käyttäjiä ohjelmien 
käytettävyyden osalta ovat olleet itse tutkijat ja musiikkimaton käytettävyyden 
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osalta lukio-opiskelijat. Musiikkimaton käyttäjäkokemus on näin ollen sekä tut-
kijoiden omien havaintojen, että opiskelijoiden kokemusten summa käyttäjän si-
säisestä tilasta, kontekstista ja teknologiasta. 

Opiskelijat kokivat musiikkimaton hauskaksi opetusmenetelmäksi, joka 
edistää musiikkiliikunnallisten sisältöjen, kuten rytmiikan oppimista ja ymmär-
tämistä. Positiivinen mieliala musiikkimattoa kohtaan olikin yksi merkittävim-
mistä käyttäjäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä juuri tässä tutkimuksessa. 
Opiskelijat pitivät erityisesti siitä, ettei musiikkimattokokemus ollut sidoksissa 
omaan musikaalisuuteen tai liikunnallisuuteen vaan musiikkimatto-opetus so-
veltui kaikille taitotasosta huolimatta ja antoi jokaiselle mahdollisuuden musiik-
kiliikunnalliseen keholliseen ilmaisuun omalla tavallaan. Musiikkimaton kerrot-
tiin vaativan enemmän keskittymistä kuin niin sanottu tavallinen opetus, mikä 
koettiin positiivisena tai negatiivisena harjoitteen vaatimasta ilmaisusta riippuen. 
Puhtaissa, mekaanisissa rytmiharjoitteissa intensiivisempi keskittyminen koet-
tiin virkistäväksi tekijäksi, kun taas tanssillisissa tai ilmaisullisissa harjoitteissa 
keskittyminen koettiin häiritseväksi tekijäksi. Musiikkimattoteknologian vaa-
tima keskittyminen olikin merkittävä tulos juuri tässä tutkimuksessa. Huomion-
arvoista on myös, että sekä tytöt että pojat arvostivat musiikin ja liikunnan yh-
distämistä, esimerkiksi musiikin tahtiin liikkumista, mikä nousi useampaan ker-
taan aineistosta. Tämä huomio murtaa ne viimeisetkin myytit siitä, etteivätkö po-
jatkin pitäisi musiikkiliikunnasta osana koulun liikunnan tai musiikin opetusta. 
Olennaisempaa koulun musiikkiliikunnasta nauttimisessa onkin se, miten mu-
siikkiliikunta on järjestetty, miten yksilölliseen keholliseen ilmaisuun kannuste-
taan sekä miten avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä ylläpidetään. Opiskelijoi-
den arvostus musiikkimattoa ja musiikkiliikuntaa kohtaan vahvistaa myös ”ti-
lausta” eli tarvetta musiikkimattoteknologialle. Musiikkimatto oli kaikille opis-
kelijoille kokemuksena uusi ja erilainen ja näin ollen se mahdollisti uusien ja eri-
laisten asioiden oppimisen ja toisaalta ennestään tuttujen asioiden oppimisen uu-
della, erilaisella tavalla. 

Musiikkimaton käyttökokemukseen vaikutti myös konteksti eli missä ym-
päristössä tai asiayhteydessä sitä käytettiin ja miten. Tässä tutkimuksessa kon-
teksti tarkoitti kouluympäristöä, harjoitteita ja niiden pelillistämistä sekä sosiaa-
lista ympäristöä. Opiskelijoiden mielestä musiikkimatto soveltuisi ennen kaikkea 
liikunnan ja musiikin opetukseen, mutta myös muihin oppiaineisiin, kuten ma-
tematiikkaan. Musiikkimatto nähtiin toiminnallisena oppimismenetelmänä, joka 
vahvistaa kinesteettisen oppimistyylin merkitystä muiden, useammin käytetty-
jen oppimistyylien rinnalla. Tähän tutkimukseen luodut harjoitteet olivat opis-
kelijoiden mielestä suurilta osin toimivia ja mielekkäitä, mutta isommalla opis-
kelijaryhmällä osa harjoitteista olisi vaatinut isomman tai useamman maton. Li-
säksi musiikkimattokokemukseen vaikuttivat ohjaajien toiminnan lisäksi mui-
den opiskelijoiden läsnäolo, toiminta ja asenteet eli sosiaalinen ympäristö. Sosi-
aalisella ympäristöllä oli merkitystä oppitunnin koettuun ilmapiiriin ja edelleen 
opiskelijan kokemukseen musiikkimatosta. Sosiaalisen ympäristön merkitys ko-
rostui myös määrällisesti tämän tutkimuksen tuloksissa. 
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Musiikkimaton käytettävyydessä teknologian kannalta tulee huomioida 
sekä musiikkimatto (hardware) että sen käyttötarkoitusta säätelevät ohjelmat ja 
piirilevy (software). Tässä tutkimuksessa näihin molempiin osiin liittyi ongelmia, 
mikä on ymmärrettävää uuden ja vasta kehitteillä olevan teknologian kohdalla. 
Maton virheet kohdistuivat suurilta osin sensoreiden ja piirilevyn (TouchBoard) 
välisten sähköjohtojen paksuuteen ja näin ollen signaalien siirtymiseen sekä ma-
ton heikkoon eristykseen suhteessa lattiaan, jolloin tilan lattiamateriaali vaikutti 
maton toimivuuteen. 

Ohjelmien virheet taas kohdistuivat enimmäkseen SmartHand Control -oh-
jelman toimintojen rajoittuneisuuteen, minkä seurauksena jouduttiin käyttä-
mään eri ohjelmia äänten hakemiseen ja muokkaamiseen, ääniprojektien onnis-
tuneeseen luomiseen, piirilevyn (TouchBoard) ja SmartHand-ohjelman keskinäi-
siin yhteysongelmiin sekä TactionControl-ohjelman vaikeakäyttöisyyteen ja oh-
jelmistovirheisiin. Yksi suurimmista haasteista oli kuitenkin koko teknologisen 
kokonaisuuden kapasitanssi ja sen herkkyys sekä herkkyyden säätäminen. Kai-
ken kaikkiaan teknologian virheet asettivat tutkijat haastavaan tilanteeseen, kun 
opetuskertojen suunnittelussa ja toteutuksessa tuli ottaa huomioon teknologian 
epävarmuus musiikkimaton tarkoituksenmukaisen opetuskäytön ohella. Käytet-
tävyys kokonaisuudessaan olikin yksi merkittävimmistä käyttäjäkokemukseen 
vaikuttavista tekijöistä tässä tutkimuksessa. 

Tämän tutkimuksen tuloksilla on sekä tieteellistä että käytännöllistä arvoa. 
Tieteessä tutkimus linkittyy osaksi musiikkiliikunnan, musiikkiteknologian, lii-
kuntateknologian ja kokemuksen tutkimusta useammalla eri tieteenalalla. Mu-
siikkiliikuntateknologiana musiikkimatolla on tieteelle merkittävä uutuusarvo, 
sillä aiemmat tanssimatot ja taaperoikäisten äänelliset leikkimatot ovat ominai-
suuksiltaan huomattavasti yksinkertaisempia ja ääniltään heikompilaatuisia. Va-
littu viitekehys soveltui tutkittavaan ongelmaan ja sitä tarkennettiin aikaisem-
pien tutkimusten avulla tämän tutkimuksen kontekstiin sopivaksi. Näin tutki-
muksen käyttäjäkokemukseen liittyvää uudehkoa teoriamallia, joka huomioi 
myös pelillistämisen vaikutuksen kokemukseen, voidaan hyödyntää saman 
tyyppisen aihepiirin jatkotutkimuksissa. Esimerkiksi, kun tutkitaan valmiin vir-
tuaalisen opetuspelin käyttäjäkokemusta. Lisäksi tutkimus sisältää uutta analyy-
siä musiikkiliikuntateknologian tuomasta muutoksesta musiikkiliikunnan koke-
miseen, sen asemaan koulussa sekä keholliseen oppimistyyliin. Musiikkimattoa 
laajemmassa yhteydessä työn tuloksia voidaan soveltaa musiikki-, liikunta- ja 
opetusteknologioiden käyttöönotossa ja käyttäjäkokemuksen arvioimisessa. 
Käytännön hyötyjä tutkimus taas tarjoaa etenkin musiikin ja liikunnan opettajille, 
mutta myös muiden aineiden opettajille, jotka pystyvät hyödyntämään liitteinä 
olevia tuntisuunnitelmia ja soveltamaan niitä omaan opetettavaan aineeseen tar-
koituksenmukaisiksi. Lisäksi eri aineiden opettajat pystyvät tutkimuksen tulok-
sista näkemään, mitkä tekijät muodostavat musiikkimaton käyttökokemuksen. 
Näin he pystyvät jo ennalta ottamaan nämä tekijät mahdollisimman kattavasti 
opetuksessa huomioon ja takaamaan opiskelijoille miellyttävän ja oppimista 
edistävän musiikkimattokokemuksen. Musiikkimatto mahdollista monitaiteelli-
sen kokemuksen tai teoksen luomisen ja näin ollen tutkielma antaa käytännön 
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huomioita ja ideoita esimerkiksi lukion taiteiden välisille kursseille, jotka myös 
lukion opetussuunnitelmassa esitellään. Tutkielmasta voivat hyötyä myös uu-
sien opetusteknologioiden ja –pelien kehittäjät lukiessaan musiikkimattotekno-
logian käyttöönottoon liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista nimenomaan 
kouluympäristössä sekä musiikin tuottajat, jotka päättävät luoda musiikkia liik-
keellisesti juuri maton avulla, lukiessaan teknologiaan (hardware ja software) 
liittyvistä haasteista. Lisäksi terapeutit, kuten musiikki- ja toimintaterapeutit, 
voivat hyötyä tutkimuksen tuloksista lukiessaan, mitkä tekijät nuoressa itsessään 
vaikuttavat uuden ja erilaisen musiikkiliikuntakokemuksen syntymiseen sekä 
mikä on ympäristön ja yhteisön merkitys kokemukselle. Tutkimus vahvistaa 
myös aiempaa tutkimustietoa musiikin, liikunnan ja yhteisöllisyyden merkityk-
sestä nuoruudessa. 

9.2 Musiikkimaton käyttömahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa  

Varsinaiseen aineistonkeruuseen saatujen havaintojen jälkeen musiikkimaton 
kehitystiimi on jatkanut maton, piirilevyn ja ohjelmien kehittämistä edelleen ha-
vaittujen haasteiden ja ongelmien parantamiseksi. Syksyllä 2017 valmistui uu-
dempi kehitellympi prototyyppi, jossa maton sensoreiden plekseistä oli luovuttu 
kokonaan ja siirrytty alumiiniteippiin, joka on liimattu suoraa mattoon kiinni. 
Tämä mahdollistaa sen, että sensorit pysyvät paremmin paikoillaan ja kaiken 
kaikkiaan maton kuljettaminen on helpompaa, kun sen saa tiiviimmälle rullalle. 
Sensorit ja lattia on eristetty uudessa matossa paksuhkolla liukueste matolla, joka 
on neulottu kauttaaltaan mattoon kiinni. Tämä myös suojaa ja eristää sensoreista 
lähteviä sähköjohtoja. Nämä muutokset on tehty tämän tutkimuksen pohjalta. 

Myös itsetuotetun piirilevyn kehittäminen on aloitettu ja syksyllä 2017 val-
mistunut uusi piirilevy toimii Bluetooth-teknologialla, joka mahdollistaa tietoko-
neen (puhelimen tai tabletin) ja piirilevyn langattoman yhteyden. Uusi piirilevy 
on prosessiteholtaan sekä muistiltaan suurempi kuin aikaisempi kaupallinen 
TouchBoard ja näin ollen se tulee mahdollistamaan huomattavasti useamman 
kuin 12 sensorin käytön matolla.  Uusi piirilevy on myös lähes kolminkertaisesti 
pienempi ja iskunkestävään koteloon rakennettu, mikä mahdollistaa piirilevyn 
sijoittamisen huomaamattomasti ja turvallisesti maton reunaan. Tämä tutkimus 
edisti osittain myös näitä muutoksia. 

Lukiossa tehtyjen havaintojen ja tutkimustulosten ansiosta musiikkimatto 
prototyyppi nro. 3 on kehittyneempi ja toiminnoiltaan parempi kuin mitä edelli-
nen. Myös TC-ohjelmaa, jonka avulla säädellään ja muutetaan piirilevyn asetuk-
sia halutulla tavalla, on kehitetty visuaalisesti kaupallisemmaksi käyttöliitty-
mäksi, joka ohjaisi paremmin käyttäjän toimintaa. Tähänastiset ohjelmat ovat lä-
hinnä olleet kehittäjätiimin työkalu, kortin asetuksien muokkaamiseen, mutta 
uuden kuluttajaystävällisen version on tarkoitus rakentaa niin, että kuluttaja voi 
helposti ja nopeasti sisäistää ohjelman käytön.  
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Uusi paranneltu musiikkimatto ja piirilevy sekä kuluttajaystävällinen käyt-
töliittymä tulevat mahdollistamaan monenlaisen opetuksen sekä musiikin tuot-
tamisen entistä helpommin ja vaivattomammin. Käytettävyysongelmien korjaa-
minen tulee vaikuttamaan virhealttiuden vähenemiseen varsinkin musiikkima-
tossa ja itse ohjelman käytössä. Uusi käyttäjäystävällinen ohjelma on varmasti 
myös tehokkuudeltaan ja opittavuudeltaan paremmin rakennettu siten, että pe-
rustoimintojen suorittaminen on vaivatonta ja loogista. 

9.3 Luotettavuuden arviointi 

Tässä alaluvussa tarkoituksena on arvioida ja tarkastella koko tutkimuksen luo-
tettavuutta valittujen teorioiden, tutkimusmenetelmien sekä saatujen tulosten 
pohjalta. 

Tutkimuksessa keskityttiin kehittämään ja testaamaan uudenlaista musiik-
kimattoteknologiaa, josta ei ole tehty aiempia tutkimuksia. Tutkittavan ilmiön 
tuoreus teki tutkimuksen tekemisestä haastavaa, mutta sitäkin kiinnostavampaa. 
Aiemmista tutkimuksista oli löydettävissä joitakin tanssimattoihin liittyviä tut-
kimuksia, mutta tässä yhteydessä niistä ei ollut merkittävää hyötyä, sillä musiik-
kimatto perustuu erilaiseen teknologiaan kuin tanssimatto. Tämän vuoksi aiheen 
rajaaminen sekä teorioiden etsiminen ja valitseminen sekä niistä kokonaisvaltai-
sen synteesin muodostaminen oli haastavaa. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrit-
tiin määrittelemään musiikkimattoteknologia sekä musiikki- että liikuntatekno-
logiaa yhdistävänä kokonaisuutena, musiikkiliikuntateknologiana. Aineistoläh-
töisen tutkielman pohjalta keskeiset teoriat valittiin saatujen tulosten perusteella 
tukien tutkimuskysymyksen kokonaisuutta. Kun keskeiset teoriat yhdistettiin 
soveltuvin osin tukemaan tätä tutkimusta, tutkimus kehittyi teoriaohjaavaksi tut-
kimukseksi. Eri teoriat sovellettiin tutkimuskontekstiin sopivaksi, sillä tutkittu 
ilmiö on uusi kehitteillä oleva teknologia ja siihen liittyviä tutkimuksia ei ole 
aiemmin tehty. 

Aineistonkeruumenetelmistä opetuskertojen videointi osoittautui työlääksi 
menetelmäksi toteuttaa ja litteroida, mutta sen avulla saatiin kokonaisvaltaista ja 
kattavaa tietoa ilmiöstä. Videoaineiston avulla pystyttiin aina myös palaamaan 
ryhmähaastatteluihin ja opetustilanteisiin myöhemmin analysointivaiheessa ja 
varmistamaan epäselvät tilanteet ja kohtaukset videolta. Toisaalta, videoaineis-
ton tilanteita ja havaintoja, kuten opiskelijoiden eleitä, ilmeitä ja liikkeitä, oli 
haasteellista todentaa tutkimuksen analysointi- ja tulososioissa. Kuitenkin mui-
hin aineistonkeruumenetelmiin verrattuna, videoaineiston avulla saatiin keskei-
nen tieto esimerkiksi musiikkimaton virheistä ja opiskelijoiden nonverbaliikasta. 

Arvioitaessa tutkimustulosten luotettavuutta on olennaista tarkastella vali-
koidun otannan kokoa sekä jokaisen tutkimukseen osallistuneen yksilön mielipi-
dettä ja kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Otanta koostui tarkoituksenmukaisesti 
vapaaehtoisista lukio-opiskelijoista, joista osa oli tyttöjä ja osa poikia. Tällä pyrit-
tiin saamaan kokonaisvaltainen näkemys opiskelijoiden kokemuksista liittyen 
musiikkimattoteknologiaan. Useimmat opetuskerrat jäivät kuitenkin vajaiksi 
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osallistujien tavoitemääristä, millä oli merkitystä monipuolisten näkökulmien 
saavuttamiseen. Koska otanta jäi melko pieneksi, tutkimustuloksia ei voida yleis-
tää. Niiden avulla voidaan kuitenkin saavuttaa viitteellistä tietoa siitä, miten mu-
siikkimattoteknologia soveltuu koulukontekstiin. Sen sijaan käytännön vaiku-
tukset tämän teknologian kehittämiseen ovat suorat. 

Tulosten analysoinnin luotettavuutta tarkasteltaessa on olennaista huo-
mata, että tulokset ovat tutkijoiden omia havaintoja sekä näkemyksiä tutkitta-
vasta aiheesta. Käytettävyystutkimuksissa yksi tuloksiin vaikuttava tekijä onkin 
arvioijan vaikutus (Jacobsen ym., 1998; Hertzum & Jacobsen, 2001). Tässä tutki-
muksessa voidaan ajatella, että tutkijat olivat osittain osa kehitystiimiä, mutta 
toisaalta myös testaajia sekä käytettävyyden arvioitsijoita. Arvioija vaikuttaa 
omien havaintojensa perusteella hyvin vahvasti tutkimuksen tuloksiin ja siihen, 
millaisia tuloksia saadaan. Usein useamman arvioijan havaitsemat käytettävyys-
ongelmat saattavat olla hyvinkin erilaisia, kun tutkitaan samaa teknologiaa ja 
näin ollen eriävät tulokset saattavat vaikuttaa tutkimuksen reliabiliteettiin ja va-
liditeettiin. (Jacobsen ym., 1998; Hertzum & Jacobsen, 2001.) Tässä tutkimuksessa 
tutkijoita oli kaksi, jotka molemmat tekivät havaintoja tutkittavasta ilmiöstä ja 
kirjasivat ne ylös, minkä jälkeen havaintoja verrattiin ja yhdistettiin toisiinsa. 
Kahden tutkijan havainnot käytettävyysongelmista ja –haasteista sekä niiden 
analysointi ovat näin ollen tutkimuksen luotettavuutta edistävä tekijä. Tutkimus-
tulosten luotettavuutta on pyritty lisäämään opetusvideoista otetuilla kuvakaap-
pauksilla, teemahaastatteluista valituilla opiskelijoiden lainauksilla sekä kehitys-
tiimin haastatteluista valituilla sitaateilla. Koska tutkimuksessa kerättiin paljon 
erilaista tietoa laadullisin menetelmin, voidaan tutkimuksen tuloksia hyödyntää 
etenkin käytännössä sekä vastaavien hardware/software-projektien suunnittele-
misessa. 

9.4 Jatkotutkimusaiheita 

Tässä kappaleessa esitellään mahdollisia jatkotutkimusaiheita, jotka nousevat 
tutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista. Koska tämä tutkimus toteutettiin luki-
ossa ja musiikkimaton käyttäjät olivat ainoastaan lukio-opiskelijoita, jatkossa 
olisi mielenkiintoista selvittää, miten musiikkimatto soveltuu peruskouluun tai 
toisaalta osaksi korkeakouluopintoja musiikin, liikunnan, kasvatuksen tai taiteen 
alalla. Koe-kontrolli –tutkimusasetelman avulla voisi esimerkiksi tutkia, miten 
toiminnallinen musiikkimatto-opetus vaikuttaa oppimistuloksiin. Lisäksi tähän 
tutkimukseen sovellettua käyttäjäkokemusmallia ja tuloksia voisi testata kvanti-
tatiivisin tutkimusmenetelmin, jolloin tulosten yleistettävyyttä voisi tarkastella 
suuremman otannan avulla. Määrälliset jatkotutkimukset antaisivat entistä kat-
tavamman kuvan siitä, mitkä tekijät musiikkimattokokemukseen vaikuttavat eri 
käyttäjillä ja mihin tarkoitukseen musiikkimatto parhaiten soveltuu. Toisaalta 
laadullisissa jatkotutkimuksissa olisi kiinnostavaa perehtyä entistä tarkemmin 
tutkittavien taustatekijöiden, kuten musiikki- ja liikuntakokemusten sekä per-
soonallisuustekijöiden merkitykseen musiikkimattokokemuksen kannalta. Tämä 
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tutkimus osoitti musiikkimaton innostavan etenkin ryhmätehtäviin, joten jat-
kossa olisi hyvä tutkia, miten musiikkimatto tukee ryhmähenkeä ja yhteisölli-
syyttä esimerkiksi liikunnanopetuksessa. Tällä hetkellä liikuntatieteellisessä tie-
dekunnassa on tekeillä myös väitöskirja, jossa Pipsa Tuominen tutkii musiikki-
liikunnan merkitystä 5–6-vuotiaiden lasten fyysiselle aktiivisuudelle musiikki-
maton avulla. 

Koska tämä tutkimus keskittyi ainoastaan musiikkimaton käytettävyyteen 
ja käyttäjäkokemukseen, jatkossa tuloksia voisi testata myös muiden musiikki-, 
liikunta- ja musiikkiliikuntateknologioiden kontekstissa. Olisi esimerkiksi kiin-
nostavaa selvittää, miten musiikkimaton käyttäjäkokemus eroaa erilaisten tans-
simattojen käyttäjäkokemuksesta. On kuitenkin syytä muistaa, että musiikkima-
ton käyttömahdollisuudet sen ohjelmien, visuaalisen muokattavuuden sekä 
muunneltavien ja laadukkaampien äänien ansiosta ovat huomattavasti moni-
puolisemmat kuin tiettyihin virtuaalipeleihin liitetyillä tanssimatoilla. Tuloksia 
voisi soveltaa myös koulutuksen ulkopuolelle, esimerkiksi musiikkiterapian ja 
musiikin tuottamisen konteksteihin. Tällöin jatkotutkimuksessa voitaisiin ver-
tailla konteksteihin liittyviä tekijöitä käyttäjäkokemuksen kannalta, kun toisessa 
tavoitteena ovat terapeuttiset vaikutukset ja henkinen hyvinvointi sekä toisessa 
musiikkielämysten ja viihteen luominen. 

Tämän tutkimuksen aikana havaittujen käytettävyyshaasteiden ja -ongel-
mien myötä musiikkimaton kehitystiimi on luonut uuden ja toiminnaltaan pa-
remman musiikkimatto-prototyypin. Myös ohjelman ja piirilevyn kehittäminen 
ovat edenneet uudelle tasolle ja niiden on tarkoitus parantaa musiikkimaton ko-
konaisvaltaista toimintaa ja helpottaa sen käytettävyyttä. Jatkossa olisi mielen-
kiintoista selvittää, miten opettajat ja opiskelijat kokevat uuden prototyypin käy-
tettävyyden ja sen koulusoveltuvuuden. Nähtäväksi myös jää, millaisia luovia ja 
monitaiteellisia teoksia musiikkimatolla tulevaisuudessa tehdään. Esimerkiksi 
eräs suomalainen akrobaatti on ottanut musiikkimaton käyttöönsä ja hyödyntää 
sitä omissa akrobaattiesityksissään. Kaiken kaikkiaan musiikkimatto uutena il-
miönä tarjoaa lukuisia tutkimusmahdollisuuksia eri aloilla ja eri näkökulmista. 
Uusien ja kehittyneiden prototyyppien myötä lähitulevaisuudessa on mielen-
kiintoista seurata, päätetäänkö musiikkimatto kaupallistaa tavallisen kuluttajan 
saataville ja luodaanko sen ympärille jokin virtuaali- tai opetuspeli. Mikäli näin 
käy, saisi musiikkimaton viihdekäytöstä ja pelillistämisestä varmasti syvennet-
tyä mielenkiintoisia tutkimuksia kauppatieteissä ja tietojärjestelmätieteissä. Esi-
merkiksi keväällä 2018 alkaa musiikkimattoon liittyvän pelin kehittäminen, mikä 
on informaatioteknologian tiedekunnan opinnäytetyötä. Vaikka tähän tutkimuk-
seen ei liittynyt valmista virtuaalipeliä, tutkimuksen tulokset harjoitteiden pelil-
listämisen positiivisista vaikutuksista toimivat ”kannustuspuheena” musiikki-
maton pelillistämiselle ja luovat pohjaa tutkimuskysymykselle, miten musiikki-
matto-opetuspelit vaikuttavat opiskelijoiden oppimismotivaatioon ja oppimistu-
loksiin. 
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LIITE 1 1. OPETUSKERRAN TUNTISUUNNITELMA 

Opettaja(t):  Heini & Outi   PVM: 22.3 KLO: 10-11.30 

     

Tunnin aihe ja yleistavoitteet: Rytmiikka, tavoitteena musiikin sykkeen löytäminen ja sen mukaan 

liikkuminen. 
 

TAVOIT-

TEET 
HAR-

JOIT-

TEET 

TYÖTAVAT JA OR-

GANISOINTI 
SOVELTAMI-

NEN JA  

ERIYTTÄMI-

NEN 

HAVAIN-

NOINTI JA  

PALAUTE 

AIK

A 

 

Aloitus 

   

10 

min 

SA: Tavoit-

teena oppia ni-

met + vahvis-

taa ryhmäyty-

mistä 
 
PM: Pyritään 

ylläpitämään 

tasaista sykettä 

Nimipiiri Muodostetaan piiri ma-

ton ympärille. Opetel-

laan yhteinen rytmi, 

joka säilyy koko har-

joitteen ajan. 
Rytmi: jalka-jalka-

napsu-napsu. Napsuilla 

sanotaan oma nimi vuo-

ronperään. Edetään 

myötäpäivää. 

Haaste: 
1. Seuraavan 

nimi 
2. Oma + seu-

raava 
3. Kenen tahansa 

nimi 
4. Oma + kenen 

tahansa 
 
Pelillisyys: 
1. Aika → met-

ronomilla 

Muistavatko 

opiskelijat tois-

tensa nimet? 

Entä minä? Mil-

lainen ilmapiiri 

opiskelijoista 

välittyy (roh-

kea, arka, in-

nostunut, jännit-

tynyt…)? 
 
Pysyykö tasai-

nen syke yllä? 

Milloin (millä 

nopeudella) 

syke hajoaa? 

15 

min 

K: Tavoitteena 

ylläpitää ta-

saista sykettä + 

löytää musiikin 

syke 
 
PM: Pyritään 

liikkumaan 

musiikin syk-

keeseen erilai-

silla tyyleillä 

Rytmipiiri Kävellään piirissä ma-

ton halki, aluksi ilman 

musiikkia ja tämän jäl-

keen musiikilla. Myö-

hemmin muodostetaan 

kaksi piiriä, jotka kulke-

vat vastakkaisiin suun-

tiin. Maton ulkopuolella 

liikutaan erilaisilla tyy-

leillä. Esim. chasse, as-

kel-reisiläpsy, opiskeli-

joiden oma? 

Haaste: 
1. Seuraa johta-

jaa 

2. Tasajalkaa/yh-

dellä jalalla/käsi 
3. Kahdessa pii-

rissä 
4. Kontakti kave-

rin kanssa 
 
Pelillisyys: 
1. Tasot 

Pysyykö tasai-

nen syke yllä? 

Löytävätkö 

opiskelijat mu-

siikin sykkeen? 
 
Sujuuko liikku-

minen musiikin 

sykkeeseen? 

Mitä tapahtuu, 

kun mukaan tu-

levat erilaiset 

liikkumistyylit? 

15 

min 

SA: Tavoit-

teena luoda pa-

rin kanssa oma 

etenemistyyli 

ja rytmi ma-

tolla. Solan 

tehtävänä on 

kannustaa ete-

nijöitä. 
 

So-

laimprovi-

saatio 

Asetutaan pareittain yh-

deksi solaksi. Sola liik-

kuu 4:llä yhteen ja 4:llä 

auki. Yksi pari pyrkii 

etenemään solassa en-

nen kuin solan ovet me-

nevät kiinni. Solan 

päässä on musamatto, 

jossa pari saa improta 

vapaasti. Tämän jälkeen 

edennyt pari liittyy so-

laan (lähimmäksi mat-

toa) ja muut liikkuvat 

Haaste: 
1. Hyppy 
2. Yhdellä jalalla 
3. Kontakti/pari-

liike 
4. Käy istumassa 
5. Oma 
 
Pelillisyys: 
1. Tavoite / 

haaste / pää-

määrä 

Sujuuko parityö 

ja yhteisrytmit? 
 
Löytyykö sel-

laista haastetta, 

jota opiskelijat 

eivät ehdi tehdä 

ennen kuin sola 

menee kiinni? 
 
Pysyykö solan 

syke tasaisena? 

15 

min 
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PM: Solan ta-

voitteena on yl-

läpitää tasaista 

sykettä. 

yhden paikan eteenpäin. 

Näin seuraava pari on 

valmiina etenemään jne. 

SA: Luodaan 

yhteinen rytmi-

kokonaisuus. 
 
PM: Tavoit-

teena ylläpitää 

omaa rytmiä 

muiden soitta-

essa toisia ryt-

mejä 

Yhteismu-

sisointi 

Vapaata musisointia 

taustamusiikkiin. Esim. 

kaikilla oma sensori. 

Haaste: 
1. Yksi (pari) 

aloittaa, tämän 

jälkeen seu-

raava(t) jne. 
 
Pelillisyys: 
1. Sosiaalinen 

sitoutuminen / 

yhteistyö 

Miltä yhteis-

rytmi kuulos-

taa? Kannat-

taako rytmejä 

“harventaa” tai 

muuttaa joten-

kin? 
 
Pysyvätkö opis-

kelijat omissa 

rytmeissään? 

5 

min 

K: Tiedoste-

taan palleahen-

gitys 
 
PM: Omaan it-

seen keskitty-

minen ja ren-

toutuminen 

Rentoutu-

misharjoi-

tus 

Kävellään vapaasti ti-

lassa. Tietyn äänimer-

kin soidessa tehdään 

tietty liike. Aluksi ope 

soittaa äänet, tämän jäl-

keen opiskelijat itse. 
- Vesi=Rullaus 
- Pöllö=Pään pyöritys 
- Lintu=Hartiat ja kädet 

ympäri 
- Kuikka=Alaspäin kat-

sova koira 

Haaste: 
1. Kaksi liikettä 

peräkkäin 
2. Opiskelijoiden 

keksimät liikkeet  
 
Pelillisyys: - 

Pystyivätkö 

opiskelijatt kes-

kittymään vain 

itseensä? Mil-

lainen tunnelma 

tilassa vallitsee? 

15 

min 
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LIITE 2 2. OPETUSKERRAN TUNTISUUNNITELMA 

Opettaja(t): Heini ja Outi   PVM 27.3 KLO 14.20-15.50

     

Tunnin aihe ja yleistavoitteet: Rytmiikka + Voguing, tavoitteena oppia erilaisia rytmejä sekä 

voguing kävelyitä ja poseja 
 

TAVOIT-

TEET 
HARJOIT-

TEET 
TYÖTAVAT JA 

ORGANISOINTI 
SOVELTAMI-

NEN JA  

ERIYTTÄMI-

NEN 

HAVAIN-

NOINTI JA  

PALAUTE 

AIK

A 

SA: Tavoit-

teena ryhmäy-

tyminen ja 

vuorovaikutus 

niin, että 

kaikki kohtai-

sivat toisensa 

ainakin kerran. 
 
PM: Tavoit-

teena kuulla 

musiikin syke 

ja liikkua sen 

mukaisesti. 

Kivi-pa-

peri-sakset 

(Final song, 

You don’t 

know love, 

Rumour has 

it) 

Pelissä kivi-paperi-

sakset idea. Liiku-

taan vapaasti tilassa 

musiikkiin. Kivi liik-

kuu kyykkyaskelilla 

(+voguekädet), pa-

peri liikkuu voguekä-

velyllä (+aaltokädet), 

sakset liikkuu vo-

guekävelyllä (+heilu-

rikädet). Liikkumi-

nen pelillistetään. 

Kivi-paperi-sakset 

“taisto” käydään ma-

tolla niin, että kol-

mannella askeleella 

valitaan joko kivi=ta-

sahyppy, pa-

peri=kahdelle jalalle 

tai sakset=yhdelle ja-

lalle. Taistoon voi 

haastaa vain samalla 

tyylillä liikkuvan ja 

jokaisen taiston jäl-

keen tulee käydä ta-

kaseinässä. Kun voit-

taa kaikki 3 voittoa, 

pääsee reunalle jaka-

maan “taistoja”. 

Pelillisyys: 
1. Tasot (eri tans-

simuuvit) 
2. Voitto/häviö 
 
Matto: rummut 

Syntyikö vuoro-

vaikutusta? Koh-

tasivatko kaikki 

toisensa? Millai-

nen ilmapiiri? 
 
Liikkuvatko opis-

kelijat musiikin 

sykkeeseen? 

10 

min 

SA: Tavoit-

teena liittyä 

kontaktilla toi-

sen poseen 

niin, että poset 

muodostavat 

kokonaisuu-

den 
K: Tavoitteena 

ymmärtää 

voguingin itse-

varma olemus 
PM: Tavoit-

teena oppia 

voguingille 

Voguing - 

kävelyt ja 

poset 

(Hey hey, 

Gypsy 

women) 

Jokainen keksii itsel-

leen vogueposen. 1-2 

opiskelijaa on ma-

tolla ja muut kävele-

vät voguingkävelyä. 

Jokaiselle kävelijälle 

jaetaan oma merkki-

ääni, jolloin tulee py-

sähtyä poseen. Mui-

den kävelijöiden teh-

tävänä on “pelastaa” 

liittymällä poseen 

mukaan. Pelastajien 

määrä kasvaa, jolloin 

myös merkkiäänten 

Haaste: 
- 1 ja 5 iskuilla 

ääni 
- 1, 3, 5, 7 iskuilla 

ääni 
- 1,2,3 posepelas-

tajaa 
 
Pelillisyys: 
1. Tasot / Haas-

teet 
 
Matto: 11 voguing 

ääntä 
 

Pelastavatko 

kaikki kaikkia? 

Onko pelastuk-

seen riittävästi ai-

kaa? 
 
Millainen ilma-

piiri/olemus? 
 
Malttavatko opis-

kelijat tehdä mu-

siikin sykkee-

seen? 

15 

min 
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ominainen kä-

velytyyli ja 

poseerauksia 

soittamista tulee vä-

hentää. Aloitetaan 

soittamalla ääniä 

vain joka toisella ka-

silla. 
K: Tavoitteena 

yhdistää tietty 

liike tiettyyn 

ääneen ja 

muistaa lii-

keyhdistelmiä 

+ itsevarmuus! 
 
PM: Tavoit-

teena liikkua 

musiikin syk-

keeseen 

voguing käve-

lyillä ja po-

seilla 

Matto 

poset 

(Bubbletop, 

Vogue, We 

dance 

again) 

Tehdään parijono, 

joka etenee tilan ta-

kaa eteen. Ensim-

mäinen rivi aloittaa 

tekemällä 4 askelta 

ja 2 posea + 4 askelta 

ja 2 posea matolla. 

Toinen pari aloittaa 

vasta, kun ensimmäi-

set ovat tehneet mat-

toposet. Tämän jäl-

keen annetaan äänille 

tietyt poset, jolloin 

matto määrää, mitkä 

poset seuraavan pa-

rin tulee tehdä. Ma-

tolla saa painaa siis 

vain kahta sensoria. 
 

Käytetään opiskeli-

joiden poseideoita tai 
awesome = käsipose 
poliisi = paripose 
kamera = kasvopose 
taputus = lattiapose 
Voidaan kokeilla 

myös 8 askeleella ja 

4 posella. 

Haaste: 
1. Aaltokädet 
2. Aaltokädet yl-

häällä 
3. Koukkusuora 

kädet 
4. Kädet pään 

edestä taakse 
3. -II- kyykyssä 
4. Kahdeksikko 

käsillä 
5. Sivuttain kä-

vely 
Pelillisyys: 
1. Ongelmanrat-

kaisu 
 
Matto: 4 voguing 

ääntä 
 

Muistavatko 

opiskelijat, mikä 

liike kuuluu mil-

lekin äänelle? 

Säilyykö itsevar-

muus? 
 
Näkyykö musii-

kin syke liik-

keessä? 

15 

min 

SA: Tavoit-

teena ylläpitää 

kaikille yh-

teistä sykettä 

kuuntelemalla 

muita 
 
PM: Tavoit-

teena ylläpitää 

omaa rytmiä 

muiden soitta-

essa toisia ryt-

mejä. 

Rytmihar-

joitus 

(Don’t) 

Harjoitellaan 3 eri-

laista rytmiä 3:ssa 

ryhmässä. Yksi 

ryhmä on maton 

päällä. 
- Tap, rintax2, rei-

six2, tömistysx2 - 

paikallaan 
- Jalka, tap, jalka 

(lautanen), taptap - 

paikallaan 
- Jalka, reisi, jalka 

reisi, jalka-jalka, tap, 

rinta-rinta (lauta-

nenx2) - liikkeessä 
 
Rytmit kiertävät 

opettajan laskuista 

yhden eteenpäin. 

Haaste: 
1. Kaanon aloitus 
2. Rytmien vaihto 
 
Pelillisyys: 
1. Sosiaalinen si-

toutuminen / yh-

teistyö 
 
Matto: Rummut 

(2kpl) 

Pysyykö tasainen 

syke yllä? Pysty-

vätkö opiskelijat 

kuuntelemaan ko-

konaisuutta vai 

meneekö keskit-

tyminen omaan 

rytmiin? 
 
Pysyykö oma 

rytmi tasaisena? 

15 

min 

 

Yoga 

Nidra 

Tehdään, jos ehdi-

tään. 

  

10 

min 
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LIITE 3 3. JA 5. OPETUSKERRAN TUNTISUUNNITELMA 

Opettaja(t): Heini ja Outi   PVM 3.4 KLO 14-16.00 

     

Tunnin aihe: Pelit, leikit, kisat. 
 

TAVOITTEET HAR-

JOIT-

TEET 

TYÖTAVAT JA ORGA-

NISOINTI 
SOVELTAMINEN JA  

ERIYTTÄMINEN 
HAVAINNOINTI JA  

PALAUTE 
AIK

A 

SA: Tavoitteena 

vahvistaa ryhmäyty-
mistä katsekontak-

tien avulla + ha-

vainnoida muita yh-
teisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. 
 
PM: Tavoitteena 
hahmottaa musiikin 

syke ja kävellä sen 

mukaan. 

Katsekon-

taktipiiri 

Ollaan piirissä maton ym-

pärillä ja annetaan katseen 
kiertää jokaisen kohdalla. 

Kun kohtaa toisen katseen, 

ja sanattomasti on syntynyt 
katsekontakti, vaihdetaan 

paikkaa kävellen piirin läpi 

toisen paikalle. Jatketaan 
niin kauan, että on vaihta-

nut paikkaa jokaisen 

kanssa. Lisää keskittymistä 
harjoitukseen tuo 
se, että paikkaa saa vaihtaa 

vain yksi pari kerrallaan. 
Tällöin jokaisen tulee ais-

tia tarkemmin muiden liik-

keellelähtöjä. Harjoituksen 
kautta voi helposti tutkia 

omaa käyttäytymistä, 

olenko rohkea, annanko 
muille tilaa yms. 

Matto: samat rummut 
Haaste: 
1. Paikanvaihto musii-

kin sykkeeseen 
2. Paikan vaihto 1-8 
kosketuksella 
3. Paikan vaihto kasva-

villa kosketuksilla 
    Pelillisyys: 
1. Tasot / päämäärä 

Rohkeniko ryhmä luo-

maan katsekontakteja? 
Vaihtoivatko kaikki 

paikkaa? 
 
Oliko musiikin syk-

keestä vaikeaa saada 

kiinni heti katsekontak-

tin jälkeen? Monella 
kosketuksella paikan-

vaihto oli helpointa/vai-

keinta?  

10 

min 

K: Tavoitteena ke-

hittää muistia + 
päättelytaitoja. 
 
PM: Tavoitteena 

kehittää hengitys- ja 

verenkiertoelimis-

töä. 
 
SA: Tavoitteena 
seurata taktisesti 

myös muiden pai-

namia ääniä. 

Muistipe-

liviesti 

Pelataan ensin pareittain 

esimerkkimuistipeli niin, 
että parit kääntävät vuorol-

laan kaksi ääntä. Mikäli 

äänet ovat samat, pari saa 
jatkaa. 
         Muodostetaan 2-3 

joukkuetta takaseinän luo. 
Keskellä on 11 erilaista 

kuvaa kuvapuoli alaspäin 

ja kuvien parit löytyvät 
musamatosta. Yhteisestä 

lähdöstä jonojen ensim-

mäiset nappaavat mu-
kaansa yhden kuvan ja 

yrittävät löytää sille ma-

tolta parin YHDELLÄ 
YRITTÄMÄLLÄ. Mikäli 

pari löytyy, tulee kuva 

näyttää opelle ja viedä 
omaan jonoon, josta seu-

raava saa lähteä. Mikäli 

paria ei löydy (=ääni ei 
vastaa kuvaa), tulee kuva 

palauttaa alkuperäiselle 

paikalle ja palata jonoon, 
josta seuraava saa lähteä. 

Pelataan kunnes kaikki pa-

rit ovat löytyneet ja voitta-
jajoukkue on se, joka on 

kerännyt eniten pareja. 

Sama yksilökisana? 
         Jos paikalla vain 1-2, 

muutetaan kisa yhteis-

työksi. Toinen parista 
aloittaa matolta, toinen le-

vitettyjen kuvien luota. 

Mikäli paria ei löydy 

Matto: 
- 5 x 2 ääntä (seka) 
- 11 artistia 
- 11 soitinta 
- 11 tanssilajia 
Tarvikkeet: 
- 11 valokuvaa: tanssila-

jit, soittimet, artistit 
Haaste: 
1. Kuvat 
2. Päättely 
    Pelillisyys: 
1. Pisteet 
2.  Yhteistyö / yhteinen 
strategia 

Oliko kuvien/äänien pai-

kat helppo muistaa? Su-
juiko päättely? 
 
Hengästyivätkö opiske-

lijat? 
 
Keskittyivätkö joukku-

eet vain omaan suorituk-

seen vai seurasivatko he 
samalla muiden soitta-

mia ääniä? 

15 

min 
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(=ääni ei vastaa kuvaa), tu-

lee parin vaihtaa paikkaa 

seinäkosketuksen kautta. 

Mikäli pari löytyy, ei paik-
koja tarvitse vaihtaa. Ta-

voitteena on löytää kaikki 

parit mahdollisimman vä-
hillä vaihdoilla. 

K: Tavoitteena ke-

hittää muistia + tun-

nistaa oikea järjes-
tys 
 
PM: Tavoitteena 
kehittää hengitys- ja 

verenkiertoelimis-

töä + reisi-pakara-
lihaksia. 
 
SA: Tavoitteena ke-

hittää joukkueen 
kommunikointia. 

Biisin ko-

koaminen 

(ei tausta-

musaa) 

Kootaan ensin esimerkki-

biisi. Matossa on kaksi eri 

biisiä leikattuna 5 osaan. 
Pelataan kahden joukkueen 

kisana niin, että voittaja-
joukkue on se, kumpi saa 

biisin ensin koottua. Kun 

joukkue soittaa biisin vää-
rässä järjestyksessä, tulee 

heidän palata lähtöön (ta-

kaseinälle) ja tehdä 3 
kyykkyä. Joukkuelaisten 

tulee painaa sensoreita 

vuorotellen. 
 
Jos paikalla vain 1, muute-

taan kisa yhteistyöksi, 

jossa muuten sama idea. 
Pari voi valita, kumpaa bii-

siä he yrittävät koota. Nyt 

kisataan omaa aikaa vas-
taan 2 eri biisiä. 

Matto:  
- 11 osainen biisi 
- 2 biisiä 5 osassa 
- 2 biisiä 5 osassa 
    Pelillisyys: 
1. Kilpailu / yhteistyö / 

haasteet / päämäärä / 

nopea palaute / ongel-
manratkaisu 
2. Aika / yhteistyö / 

haasteet / päämäärä / 
nopea palaute / ongel-

manratkaisu 

Onko biisi tuttu? 
 
Hengästyivätkö opiske-

lijat? Monta kyykkyä 
tuli tehtyä? 
 
Syntyikö kommunikoin-
tia/yhteistyötä? 

15 

min 

K: Tavoitteena op-

pia musiikkitermejä 

ja kuulemaan sävel-
korkeuksien eroja. 
 
PM: Tavoitteena 

kehittää hengitys- ja 
verenkiertoelimis-

töä sekä lihaskestä-

vyyttä. 
 
SA: Tavoitteena ke-

hittää joukkueen 

kommunikointia. 

Kimple-

viesti 

Muodostetaan 2-3 joukku-

etta nurkkiin. Keskellä on 

hyppynaruista tehty peli-
lauta, joukkueiden peli-

merkit ja tehtäväkortit. 

Joukkueiden tulee hakea ja 
suorittaa tehtäviä yksi ker-

rallaan. Kun tehtävä on 

suoritettu, voi joku joukku-
eesta käydä siirtämässä 

joukkueen pelimerkkiä yh-

den askeleen eteenpäin sa-
malla, kun toinen käy vie-

mässä kortin pinon alim-

maiseksi ja ottaa uuden. 
Voittajajoukkue on se, 

kuka saa ensiksi toisen 

joukkueen kiinni. 
 
Jos paikalla vain 1, muute-

taan kisa yhteistyöksi, 
jossa muuten sama idea. 

Nyt kisataan omaa aikaa 

vastaan 2 kierrosta. 

Matto: 
- Piano C D E E G C4, 

bassorumpu ja lautanen, 
3 artistia 
 
Tarvikkeet: 
- 12 tehtäväkorttia x 2 
- 3 pelimerkkiä 
- 4 hyppistä 
 
Pelillisyys: 
1. Kilpailu / yhteistyö / 

päämäärä / ongelman-

ratkaisu 
2. Aika 

Olivatko termit uusia vai 

tuttuja? Kuulivatko opis-

kelijat sävelkorkeuksien 
erot? 
 
Hengästyivätkö opiske-

lijat? Tuntuiko lihas-
kunto? 
 
Syntyikö kommunikoin-

tia? 

15 

min 

K: Tavoitteena ym-
märtää, mitä tahti-

laji tarkoittaa ja mi-

ten se voi näkyä 
liikkeessä. 
 
PM: Tavoitteena 

kävellä tahtilajin 
mukaan / Soittaa 

yhteistyöllä erilaisia 

komppeja. 

Dalcroze 

mene-

telmä / 

Rumpu-

rytmit 

Jos paikalla vain 1, tätä 
voidaan kokeilla Kimplen 

tilalla. 
 
Dalcroze 1-4 jaollisena. 
 
Rumpurytmejä: 
Peruskomppi 
Rockkomppi 
Valssikomppi 
Sufflekomppi 
Triolikomppi 

Matto: samat rummut / 
rumpusetti 
 
Ensin ilman mattoa, sit-

ten matolla. 
 
Pelillisyys: nopea pa-

laute 

Oliko tahtilaji terminä jo 
tuttu? Mitä tahtilajia oli 

vaikein hahmottaa kä-

vellen? 
 
Saivatko opiskelijat 

vaihtuvasta tahtilajista 

kiinni heti seuraavalla 
“kävelytahdilla”? / Mikä 

komppi oli helpoin/vai-

kein? 

15 

min 

K & PM: Tavoit-
teena mielen ja ke-

hon rentoutuminen. 

Kehon-

tuntemuk-

set 

   
10 

min 
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LIITE 4 4. JA 6. OPETUSKERRAN TUNTISUUNNITELMA 

Opettaja(t): Heini ja Outi   PVM: 5.4 KLO: 10-12 

     

Tunnin aihe: Koontikerta. 

 

TAVOIT-

TEET 
HAR-

JOIT-

TEET 

TYÖTAVAT JA ORGANI-

SOINTI 
SOVELTAMI-

NEN JA  

ERIYTTÄMINEN 

HAVAIN-

NOINTI JA  

PALAUTE 

AIK

A 

K: Tavoitteena 

ylläpitää ta-

saista sykettä + 

löytää musiikin 

syke 
 
PM: Pyritään 

liikkumaan mu-

siikin sykkee-

seen erilaisilla 

tyyleillä 

Rytmipii

ri 

(Water 

under the 

bridge, 

Shape of 

you, Be-

liever, 

Castle on 

the hill) 

 

(Het-

keksi, 

Aurinko-

kuningata

r, The 

Ocean, 

Tur-

vasana, 

Blurred 

Lines, 

Run run 

run, It 

will Rain) 

Kävellään piirissä maton 

halki, aluksi ilman musiikkia 

ja tämän jälkeen musiikilla. 

Myöhemmin muodostetaan 

kaksi piiriä, jotka kulkevat 

vastakkaisiin suuntiin. Maton 

ulkopuolella liikutaan erilai-

silla tyyleillä. Esim. chasse, 

askel-reisiläpsy, opiskelijoi-

den oma? 
 
Jatketaan Dalcrozen menetel-

millä: 
1. Kävely sykkeeseen → mu-

san loppuessa pysähdy ja 

jatka sykettä napsuttamalla 
2. Kävely sykkeeseen → kä-

det reisiin 1. iskulla → laske-

taan 1, 2, 4 ja 8 
3. Lasketaan 1, 2, 4 ja 8 → 

astutaan 1. iskulla → pyri pi-

tämään liike jatkuvana, kun 

hidas kävely 

Matto: 
- Eri rummut 
- Samat rummut 
 
Haaste: 
1. Seuraa johtajaa 
2. Rikottu rytmi 

3. Tasajalkaa/yh-

dellä jalalla/käsi 
4. Kahdessa piirissä 
5. Kontakti kaverin 

kanssa 
 
Pelillisyys: 
1. Haasteet / nopea 

palaute 

Pysyykö tasainen 

syke yllä? Löytä-

vätkö opiskelijat 

musiikin syk-

keen? 
 
Sujuuko liikku-

minen musiikin 

sykkeeseen? Mitä 

tapahtuu, kun 

mukaan tulevat 

erilaiset liikku-

mistyylit? 

15 

min 

 
1.Rum-

purytmit 

/  

2.C-

duuri bii-

sit / 

3.Kartta-

harjoitus 

/  

4.Bo-

dyperkka  

Jos paikalla max. 3, rumpu-

rytmit ja c-duuri ok. 
1.Perus, rock, twist, suffle, 

trioli, valssi 
2.Ostakaa makkaraa, Ukko-

Noa, Jänis istui maassa 
 
Jos paikalla väh. 3, kartta ja 

bodyperkka ok. 
3.Piirrä kartta. Jorausta 

30sek. Matkan aikana lattia-

käynti, hyppy, matolla oma 

→ Parit selvittävät toistensa 

reitin 
4. - Tap, rintax2, reisix2, tö-

mistysx2 - paikallaan 
  - Jalka, tap, jalka (lautanen), 

taptap - paikallaan 
  - Jalka, reisi, jalka reisi, 

jalka-jalka, tap, rinta-rinta 

(lautanenx2) - liikkeessä 
 

 

 

Matto: 
1.Rumpusetti 
2.C-duuri 
3.Samat rummut 
4.2 eri rumpua 
 
Pelillisyys: 
1.Ongelmanrat-

kaisu / yhteistyö 
2.Ongelmanrat-

kaisu / yhteistyö 
 
3.Ongelmanrat-

kaisu / aikaraja 
4.Yhteistyö 

 
15 

min 
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Afroko-

reo + 

rummut 

 

(Cool 

down → ) 

 

 

 

 

 

(Believer, 

Blurred 

liner) 

Jos paikalla väh. 2. Puolet 

tanssii ja puolet soittaa. Tans-

sitaan 4x8, jonka jälkeen soit-

tajat soittaa 4x8. Tanssijat jat-

kaa 4x8 jne. Lopuksi koko 

koreo yhdessä. 
 
1. Käsien + jalan ojennus x2 
2. Tupla askel + käsi pyörii 
3. Taikinan veivaus 
4. 4 askelta eteen + nopeet 

taakse 
 
5. Yläviistohyppy + 3askelta + 

pivot käännös 
6. 4 askelta sivulle ja käsien 
heitto x2 
7. Sivu täp + napsu 
8. Ranne ranne + 4 lantion pyöri-
tystä 
 
Jos paikalla väh. 3 opiskeli-

jaa: 
1. Askel eteen (vuorojaloin) 
2. Askel sensori askel sensori 

+ kädet 
3. Paikanvaihto oikea matolla 
4. Kick ball change 
 
Tämän jälkeen opiskelijoiden 

omat. Kriteerit: 
- Askelkuvio omaan sensoriin 
- Askelkuvio viereiseen/muu-

hun 
- Paikan vaihto 
- Lopetus 

Matto: 
- Sekalaiset rummut 
- Samat rummut 
 
Pelillisyys: 
- Yhteistyö / haas-

teet 
- Yhteistyö 

 
15 

min 

+ 

15 

min 

 
Alueval-

taus 

Käytetään Tic Tac Toe -oh-

jelmaa. 

   

K & PM: Ta-

voitteena mie-

len ja kehon 

rentoutuminen. 

Kehon-

tunte-

mukset / 

Hyväk-

syvä tie-

toinen 

läsnäolo 

Skanneri / Taito olla läsnä 
  

10 

min 
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LIITE 5 TAUSTATIETOLOMAKE 

Nimi: 
 
Kerro lyhyesti: 
1. Onko sinulla musiikkitaustaa? Millaista? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. Onko sinulla liikuntataustaa? Millaista? 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Miten kiinnostunut olet musiikkiliikunnasta asteikolla 4-10? Perustele vas-
tauksesi. 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
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LIITE 6 KYSELYLOMAKE 

Päiväys:  
Nimi: 
 

Ympyröi itsellesi sopivin vaihtoehto: täysin 
eri 
mieltä 
 

jokseen-
kin eri 
mieltä  

ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

jokseen-
kin samaa 
mieltä 

täysin sa-
maa 
mieltä 

Harjoitteet musiikkimatolla lisäsivät kiin-
nostusta rytmiikan / tanssin oppimiseen / 
liikuntapeleihin 

1 2 3 4 5 

Koin harjoitteissa onnistumisen kokemuk-
sia 

1 2 3 4 5 

Pelielementit (aika / tasot / haasteet / yh-
teistyö / ongelmanratkaisu / voittaminen 
/ pisteet / päämäärä / nopea palaute) lisä-
sivät kiinnostusta harjoitteisiin 

1 2 3 4 5 

Jaksoin keskittyä harjoitteisiin tällä tunnilla 1 2 3 4 5 

Kehityin rytmeissä / rytmin ylläpitämi-
sessä / tanssissa / liikuntapeleissä harjoit-
teiden aikana 

1 2 3 4 5 

Harjoitteiden pelielementit kannustivat 
yrittämään kovemmin 

1 2 3 4 5 

Koen musiikkiliikunnan merkitykselliseksi 1 2 3 4 5 

Harjoitteet olivat sopivan haastavia omaan 
osaamiseeni nähden 

1 2 3 4 5 

Pelielementit tekivät onnistumisesta konk-
reettisempaa 

1 2 3 4 5 

Harjoitteet musiikkimatolla olivat haus-
kempia kuin ns. perinteinen musiikkilii-
kunta / liikuntapelit 

1 2 3 4 5 

Pelielementit tekivät harjoitteista hauskem-
pia 

1 2 3 4 5 

 
1. Mikä innosti eniten, miksi? Oliko jotain mistä et pitänyt, miksi? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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2. Miten pelielementit (aika / tasot / haasteet / yhteistyö / ongelmanratkaisu / 
voittaminen / pisteet / päämäärä / nopea palaute) vaikuttivat asenteeseesi ja 
toimintaasi? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Missä koit onnistuneesi? Missä koit kehittyneesi? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4. Herättivätkö harjoitteet uusia ideoita? Esim. miten kehittäisit / muokkaisit 
harjoitteita? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
5. Vapaa sana: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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LIITE 7 TEEMAHAASTATTELU 

Kysymykset esitetään jokaisen opetuskerran sisällön mukaan seuraavasti: 
 
1. Kuvaile kokemustasi musiikkimaton käytöstä? 
 
2. Millaisena koit musiikkiliikunnan / rytmiikan / tanssin / pelit ja kuntoilun 
maton avulla? 
 
3. Miten koit pelielementtien (aika / voittaminen / tasot / haasteet / ongelman-
ratkaisu / yhteistyö) vaikuttavan omaan ajatteluusi ja/tai toimintaasi? 
 
Esimerkiksi: lisäsikö mielenkiintoa ja yritteliäisyyttä vai lisäsikö jännitystä ja ah-
distusta, häiritsikö tekemistä? 
 
4. Tuliko uusia ideoita tai ajatuksia? Miten kehittäisit mattoa tai soveltaisit sitä 
kouluun? Entä koulun ulkopuolelle? 


