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1 JOHDANTO 

 

Äidit vertailevat lastensa taitojen kehittymistä neuvolan odotushuoneessa. Koulun 

kevätjuhlassa todistusten paremmuusjärjestys on selvillä jo ennen kuin jäätelöt on syöty. 

Lasten jalkapallojoukkueessa vain parhaat saavat peliaikaa heikompien istuessa 

vaihtopenkillä. Kilpailun aiheeksi käy se, kuka valmistuu nopeimmin korkeakoulusta. Kenellä 

on paras palkka? Kuka selviää elämästään ilman muiden apua? 

 

Aineenopettajien opetusfilosofiaesittelyjä kuunnellessa kävi selväksi, miten tärkeää on, että 

lapsi oppii jo kouluiässä ottamaan vastuuta. Itse kerroin esittelyssäni haluavani oppilaideni 

oppivan myös jakamaan vastuun. Nyky-yhteiskunnan suurena ongelmana on liian 

itsenäisyyden tavoittelu. Kaikki tulisi pystyä tekemään itse, yksin ja ilman apua. On kuitenkin 

selvää, ettei tällainen ajattelutapa kanna kovinkaan kauas, vaan pudottaa ihmisen usein 

loppuunpalamisen kautta sairaslomalle. Olenkin tyytyväinen voidessani todeta, että 

vastuunottamisen ja -jakamisen lisäksi lähes jokaisessa opetusfilosofian esittelyssä mainittiin 

yhteistyökyvyn ja kommunikaation kehittäminen. 

 

Musiikki on oppiaineista hienoimpia, kun puhutaan yhteistyökyvyn kehittämisestä. Kovanen 

(2010, 58) kartoitti gradussaan, miten musiikkikasvatusta perustellaan yleissivistävässä 

koulussa, ja yhdeksi pääperusteluista todettiin musiikin yhteisöllisyyttä ja positiivisia 

riippuvuussuhteita yksilöiden välille tuova luonne. Myös niin peruskoulun (2004) kuin 

lukionkin (2003) opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan musiikinopetuksen 

yhteisöllistävää tehtävää: 

” Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja 

myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin 

kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, 

joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen – laulaminen, soittaminen ja 

musiikillinen keksintä – ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä. Oppisisältöjen valinnassa 

otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso. Musiikin kursseilla pyritään 

tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.” (LOPS 2003, 196.) 

 

Tässä kandidaatintutkielmassani tarkastelen yhteistoiminnallisen oppimisen ja erityisesti 

Johnsonien yhdessä oppimisen käyttömahdollisuuksia musiikinopetuksessa bändisoittoon 
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keskittyen. Yhteistoiminnallisia menetelmiä ei perinteisesti ole tietoisesti käytetty taito- ja 

taideaineiden opetuksessa luultavasti osittain siksi, että esimerkiksi musiikki itsessään 

nähdään yhteistyökykyä parantavana tekijänä. Mielestäni on kuitenkin tärkeää tiedostaa ne 

ongelmat, joita yhdessä tekemisessä musiikintunnilla ilmenee ja pyrkiä pääsemään niistä 

eroon jollakin tavalla. Työssäni etsin ratkaisua yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. 

 

Tutkielmani tavoitteena on löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

 

- Mitä yhteistoiminnallinen oppiminen on? 

- Miksi bändisoitto on osa musiikinopetusta? 

- Miten yhteistoiminnallista oppimista voi soveltaa bändisoittoon? 

 

Aiempaa vastaavaa tutkimusta musiikkikasvatuksen alalta on tehty vähän. Holloway (2001) 

on tutkinut yhteistoiminnallisen oppimisen toimivuutta musiikin kuuntelutaitojen 

kehittämisessä. Fisher (2006) testasi viittä eri yhteistoiminnallista menetelmää pianon 

ryhmäopetuksessa. Cornacchion (2008) tutkimuksessa selvitettiin, onko yhteistoiminnallisesta 

oppimisesta hyötyä säveltämisen opetuksessa. Tulokset eivät ole olleet täysin yksimielisiä, 

mutta yleisesti ottaen yhteistoiminnallisen oppimisen on todettu olevan jossain määrin 

hyödyllistä musiikinopettamisessa. Yhteistoiminnallisen oppimisen uranuurtajia maailmalla 

ovat amerikkalaiset tutkijat David ja Roger Johnson, joiden jälkeen omia metodeja ovat 

kehitelleet mm. Shlomo Sharan, Elliot Aronson ja Spencer Kagan. (Saloviita 2006, 22.) 

Erilaisia sovelluksia on kokeiltu mm. matematiikan, vieraiden kielten ja luonnontieteiden 

opiskeluun, mikä luo positiivisia odotuksia myös musiikin ja yhteistoiminnallisen oppimisen 

yhteensopivuudelle. 
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2 YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN 

2.1 Historia 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen taustat ovat 1800-luvun lopussa, jolloin amerikkalainen 

kasvatusfilosofi John Dewey esitteli keinoja oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen 

vahvistamiseksi opetus- ja oppimistilanteissa. Deweyn kokeilujen jälkeen uusi kiinnostus 

yhdessä oppimista kohtaan heräsi 1900-luvun puolivälissä, jolloin alettiin etsiä 

yksityiskohtaisemmin ryhmädynamiikkaan perustuvia opetusjärjestelyitä tavoitteena luoda 

hyvin toimivia ryhmiä. (Sahlberg & Sharan 2002a, 10.) 1960-luvulla amerikkalainen Morton 

Deutsch kehitti ryhmien tavoiteriippuvuusteorian, jonka mukaan ryhmän jäsenet voivat olla 

toisistaan riippuvaisia kolmella tavalla. Positiivinen riippuvuus syntyy, kun ryhmän jäsenten 

menestys on riippuvainen muiden menestyksestä. Toisistaan negatiivisesti riippuvaisia 

ryhmän jäsenet taas ovat, kun yhden menestys on toisen menestyksen tiellä synnyttäen 

kilpailuasetelman. Jos riippuvuutta ei ole, kyseessä on yksilöllinen työskentely. Deutschin 

oppilaat David & Roger Johnson kehittivät riippuvuusajatuksen yhteistoiminnallisen 

työskentelyn yleiseksi malliksi, ja jo 1960-luvun lopulla alkoi Minnesotan yliopistossa 

opettajien kouluttaminen yhteistoiminnallisten metodien käyttöön David Johnsonin johdolla. 

(Saloviita 2006, 22 – 23.) Yhteistoiminnallinen oppiminen käsitteenä vakiintui opetusalan 

ammattikunnan käyttöön kuitenkin vasta 1970-luvun lopulla, jolloin kansanvälinen yhteistyö 

yhteistoiminnallisen oppimisen koulukunnan tiivistämiseksi ja jäsentämiseksi alkoi. (Sahlberg 

& Sharan 2002a, 10 – 11.) 

 

Suomeen yhteistoiminnallinen oppiminen tuli 1990-luvun vaihteessa, jolloin Tampereella 

vaikuttaneen Viljo Kohosen aloitteesta ensimmäinen alan kehittäjien teksti käännettiin 

suomeksi. Tätä ennen puhuttiin ns. perinteisestä ryhmätyöstä, joka saattoi myös sisältää 

joitakin yhteistoiminnallisia elementtejä. Pian yhteistoiminnallisesta oppimisesta tuli myös 

osa opettajankoulutusta  ja opettajien täydennyskoulutusta. (Saloviita 2006, 23.) 

Yhteistoiminnallinen oppiminen on moniulotteinen käsite, joka Suomessa usein ymmärretään 

varsin kapea-alaisesti, mikä johtunee suomenkielisen kirjallisuuden vähäisyydestä. Myös 
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monipuolisemman kuvan leviämistä tukevaa tutkimusta on suomalaisissa yliopistoissa tehty 

melko vähän. (Sahlberg & Sharan 2002a, 11.) 

 

2.2 Perusperiaatteet 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen ei ole yksi tietty opetusmenetelmä, vaan paremminkin 

menetelmäpankki pienryhmätyöskentelyä varten. Sahlbergin & Sharanin mukaan vaarana 

onkin, että ajan myötä menetelmiä aletaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin liittämättä niitä 

alkuperäisiin tieteellisesti johdettuihin periaatteisiin. Tämän luonnollisesti pelätään 

vaikuttavan negatiivisesti oppimistuloksiin. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät eivät 

ole filosofisilta lähtökohdiltaan, tavoitteiltaan tai toimintatavoiltaan täysin samankaltaisia, 

mistä syystä niitä ei yleensä voi soveltaa käytäntöön samalla tavalla. Eri menetelmät vaativat 

opettajalta ja oppilaalta erilaisia valmiuksia ja ne painottavat eri asioita. Perusperiaatteena 

kaikissa menetelmissä kuitenkin on luokan jakaminen 2 -4 hengen pienryhmiin, jolloin 

opettamisen painopiste siirtyy pois yksilökeskeisyydestä. (Sahlberg & Sharan 2002a, 10 – 

13.) 

 

Yhteistoiminnallisten menetelmien moninaisuudesta huolimatta niitä myös yhdistävät tietyt 

asiat, jotka erottavat ne muusta ryhmätyöskentelystä. Kaganin (1985, 67) mukaan jokaisen 

metodin lähtökohtana voidaan pitää luokan jäsentämistä tietyllä tavalla. Kaganin kehittämä 

yhteistoiminnallisen oppimisen malli, ns. rakenteellinen lähestymistapa, käsittää neljä 

perusperiaatetta, joita pidetään myös yleisesti yhteistoiminnallisen oppimisen tuntomerkkeinä.  

Oppimisen tiedetään olevan tehokkaampaa näiden tekijöiden ollessa mukana opetuksessa. 

(Saloviita 2006, 45; Kagan & Kagan 2002, 39.) Seuraavaksi esittelen periaatteet yksi 

kerrallaan. 

 

2.2.1 Samanaikainen vuorovaikutus 

 

Ensimmäisestä periaatteesta on suomeksi käytetty ainakin kahta nimitystä: suora (Saloviita 

2006, 45) tai samanaikainen (Kagan & Kagan 2002, 39) vuorovaikutus. Mielestäni periaatetta 

paremmin kuvaa samanaikaisuus, sillä kyseessä on periaate, joka mahdollistaa useamman 

kuin yhden henkilön yhtäaikaisen aktiivisen osallistumisen. Perinteisessä opetuksessa oppilaat 
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osallistuvat opetukseen vuorotellen, jolloin aikaa luvalliseen puhumiseen yksittäistä oppilasta 

kohden on hyvin vähän ja oppilaat ikävystyvät (Saloviita 2006, 45). Johnsonin & Johnsonin 

(2002, 109) mukaan periaate tehostaa toteutuessaan oppimista sekä kehittää ajattelua, kun 

oppilaat tukevat ja auttavat toisiaan oppimisessa tietojaan ja taitojaan jakaen. Samanaikaisen 

vuorovaikutuksen periaate toteutuu hyvin esimerkiksi parityöskentelyssä, jossa puolet 

luokasta pääsee ilmaisemaan ajatuksiaan yhtäaikaisesti. 

 

2.2.2 Yhtäläinen osallistuminen 

 

Usein niin sanotun perinteisen ryhmätyön ongelmana on tehtävien epätasainen jakautuminen 

ryhmän jäsenten kesken. Ryhmästä voi löytyä aktiivinen oppilas, joka polkee jalkoihinsa 

hiljaisemmat. Vastaavasti ryhmä kärsii ns. vapaamatkustajista, jotka eivät osallistu työhön 

ollenkaan. Kaganin (2002, 41) mukaan opetustilanne tulee rakentaa niin, että jo tehtävänanto 

velvoittaa kaikkien yhtäläiseen osallistumiseen. Esimerkiksi pari- tai ryhmäkeskustelu 

sinällään ei Kaganin mielestä ole yhteistoiminnallista oppimista, sillä se ei edellytä kaikkien 

ryhmän jäsenten osallistumista. Sen sijaan esimerkiksi Kaganin kolmivaiheiseksi 

haastatteluksi nimeämä rakenne täyttää yhtäläisen osallistumisen vaatimuksen. (Kagan 2002, 

41.) Siinä parit haastattelevat ensin toisiaan, minkä jälkeen kaksi ryhmää yhdistyy kertomaan 

vuorotellen, mitä haastattelussa selvisi. Näin kaikki pääsevät ääneen kahdesti tehtävän aikana. 

(Saloviita 2006, 98.) 

 

2.2.3 Positiivinen keskinäisriippuvuus 

 

Morton Deutschin jo 1960-luvulla kehittämää tavoiteriippuvuusteoriaa on hyödynnetty myös 

yhteistoiminnallisessa oppimisessa, jossa tavoitteena on luoda ryhmään positiivinen 

keskinäisriippuvuus ja näin välttää kilpailuasetelman syntyminen. Positiivisen 

keskinäisriippuvuuden rakentamiseksi on esitetty monia tapoja, joista tehokkaimmiksi ovat 

Johnson & Johnson (1994) todenneet positiivisen tavoite- ja palkkioriippuvuuden 

yhdistelmän. Tällöin ryhmällä on yhteinen tavoite, jonka voi saavuttaa vain, kun kaikki 

ryhmän jäsenet saavuttavat sen. Positiivinen palkkioriippuvuus taas vallitsee, kun kaikki 

ryhmän jäsenet saavat saman palkkion, mikäli tavoite saavutetaan. Kun ryhmässä on 

positiivinen keskinäisriippuvuus, myös menestys koetaan yhteiseksi, mikä lisää ryhmän 
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sisäistä kiinteyttä. Johnsonin & Johnsonin mukaan positiivinen keskinäisriippuvuus edistää 

hedelmällistä vuorovaikutusta ryhmän jäsenten välillä. (Johnson & Johnson 1994, 31 – 58.) 

 

2.2.4 Yksilöllinen vastuu 

 

Yksilöllisen vastuun vaatimus estää niin sanottujen vapaamatkustajien olemassaolon 

yhteistoiminnallisessa ryhmätyössä. Se merkitsee sitä, että jokainen ryhmän jäsen on 

vastuussa omasta oppimisestaan tai omasta panoksestaan ja positiivisen tavoiteriippuvuuden 

vallitessa myös muun ryhmän suoriutumisesta. Tämä periaate vaatii, että opettaja arvioi paitsi 

koko ryhmän suoriutumista, myös jokaisen oppilaan yksilösuorituksen. Slavin (1983, 1995) 

on tutkimuskatsauksissaan todennut yhteistoiminnallisen oppimisen tehokkuuden perustuvan 

yhteiseen tavoitteeseen ja yksilölliseen vastuuseen, mikä tarkoittaa yhteisen tavoitteen 

saavuttamisen olevan riippuvainen jokaisen ryhmän jäsenen panoksesta (Saloviita 2006, 48 – 

49). 

 

2.3 Metodit 

 

Nykyään käytössä olevat yhteistoiminnallisen oppimisen metodit ovat syntyneet pääasiassa 

1970-luvulta lähtien määrätietoisen tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena. Metodit on 

suunniteltu tukemaan erilaisia oppimistilanteita ja niillä on paljon paitsi yhdistäviä myös 

erottavia ominaisuuksia, minkä vuoksi niiden luokittelu on monimutkaista. (Sahlberg 

&Sharan 2002b, 368.) Eri menetelmiin tutustuessa huomaa kuitenkin, että ne on suurimmaksi 

osaksi suunniteltu ns. lukuaineiden opiskelua varten (palapelitekniikka) tai tietyn taidon 

opettelua varten (TAI, CIRC). Useimmat menetelmistä perustuvat kielelliseen 

vuorovaikutukseen, mikä tekee niiden soveltamisesta taide- ja taitoaineisiin on erityisen 

haastavaa. 

 

Sahlberg ja Sharan (2002b, 371 – 373) ovat Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirjassaan 

tehneet alustavan taksonomian yhteistoiminnallisia toimintatapoja koskien. Heidän 

tarkoituksenaan oli innostaa muita tekemään täsmällisempiä ja tarkoituksenmukaisempia 

luokituksia. Toisaalta he uskoivat omankin luokituksensa olevan avuksi opettajien valitessa 

opetukseensa sopivia työtapoja. Sahlbergin ja Sharanin luokituksen perusteella valitsin tähän 
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kandidaatintutkielmaani kaksi metodia tarkempaa esittelyä varten. Valitsemani menetelmät, 

rakenteellinen lähestymistapa (Kagan & Kagan) ja yhdessä oppiminen (Johnson & Johnson) 

eli käsitteellinen malli, antavat hyvän yleiskuvan yhteistoiminnallisen oppimisen 

toimintatavoista. Niiden yhtäläisyydet ovat suuremmat kuin eroavaisuudet, ja Sahlberg ja 

Sharan ovat luokitelleenkin nämä tavat saman yläotsikon alle, sosiaalisten taitojen sekä 

vuorovaikutteisen viestinnän vahvistajiksi. Tämä on mielestäni myös yksi 

musiikkikasvatuksen tärkeimmistä tehtävävistä oppiaineena, minkä vuoksi edellä mainitut 

menetelmät sopivat erityisen hyvin esiteltäväksi kandidaatintutkielmassani.  

 

2.3.1 Rakenteellinen lähestymistapa (Kagan) 

 

Spencer Kagan ajautui yhteistoiminnallisen oppimisen kehittäjäksi tutkittuaan lasten 

sosiaalisia motiiveja ja vuorovaikutusta. Tutkimuksen (Kagan & Madsen, 1971) tulosten 

mukaan lasten yhteistoimintaan vaikutti kaikkein voimakkaimmin vuorovaikutusten ehtojen 

asettamisen tapa. Lapset eivät olleet luonnostaan yhteistoiminnallisia, vaan kilpailevuus ja 

yhteistoiminnallisuus vaihteli tilanteen mukaan. Kaganin (2003) mukaan lapset voidaan 

ohjata kehittämään esimerkiksi avunantoa asettamalla heidät tietynlaisiin tilanteisiin luokassa. 

(Saloviita 2006, 73.) 

 

Kaganin rakenteellista mallia luonnehtivat kuusi keskeistä tekijää: rakenteet ja niihin liittyvät 

osatekijät, neljä perusperiaattetta, ryhmä- ja luokkahengen luominen, oppimisryhmät (tiimit), 

järjestyksenpito ja sosiaaliset taidot. (Kagan & Kagan 2002, 24.) Näistä ensimmäinen on 

eniten kyseistä menetelmää luonnehtiva, kun taas jälkimmäiset sopivat kuvaamaan jopa koko 

yhteistoiminnallisen oppimisen yleispiirteitä. Seuraavaksi esittelen nämä tekijät lyhyesti. 

 

Rakenteellinen lähestymistapa perustuu eri rakenteisiin, joita yhdistelemällä opettaja kokoaa 

kuhunkin opetustilanteeseen sopivan tuntisuunnitelman. Rakenteet koostuvat pienemmistä 

yksiköistä, elementeistä, jotka kuvaavat yleensä yhtä toimintoa ja sen tekijöitä. Yksittäinen 

elementti ei aina ole yhteistoiminnallista oppimista tukeva (esim. yksilöt kirjoittavat). Sen 

sijaan muihin elementteihin yhdistettynä sekin voi tukea yhteistoiminnallista oppimista (esim. 

yksilöt haastattelevat kumppaneitaan - yksilöt kirjoittavat - yksilöt kertovat muille ryhmän 

jäsenille). 2000-luvulle tultaessa Kagan oli luokitellut jo yli 160 erilaista yhteistoiminnallista 
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rakennetta erilaisiin ryhmiin niiden käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi vuorokierros 

(RoundRobin) kuuluu ryhmän muodostamisrakenteisiin. Vuorokierroksessa opettaja antaa 

listan asioista, joista kukin vuorollaan kertoo mielipiteensä. Muita rakenneryhmiä ovat 

omaksumisrakenteet, ajattelutaitorakenteet, informaation jakamisen rakenteet ja 

vuorovaikutustaitojen rakenteet. (Saloviita 2006, 73 – 108.) Suurin osa rakenteista on hyvin 

yksinkertaisia ja niiden soveltaminen koulussa vaikuttaa helpolta. 

 

Rakenteellisen lähestymistavan perusperiaatteet ovat samanaikainen vuorovaikutus, 

yhtäläinen osallistuminen, positiivinen keskinäisriippuvuus ja yksilöllinen vastuu, ja ne on 

esitelty luvussa 1.2. Näitä periaatteita pidetään yleisesti myös yhteistoiminnallisen oppimisen 

tunnuspiirteinä. 

 

Ryhmä- ja luokkahengen vaaliminen parantaa oppilaiden pitkäkestoista tehokkuutta ja 

oppimista, ja he alkavat pitää luokasta, koulusta ja oppiaineesta enemmän. Kagan (1992) on 

määritellyt luokka- ja ryhmähengen luomiselle viisi tavoitetta, jotka ovat tutustuminen, 

ryhmän identiteetti, keskinäinen tuki, erojen arvostaminen ja synergian kehittäminen. Hyvän 

luokkahengen herättäminen auttaa positiivisen oppimisympäristön luomisessa. Kaganin 

mukaan on myös tärkeää, että oppilaat näkevät itsensä osana suurempaa tukiryhmää, vaikka 

viettävätkin suurimman osan ajastaan yhteistoiminnallisen oppimisen mukaisesti 

pienryhmissä. (Kagan 2002, 43.) 

 

Ihanteellisin oppimisryhmä yhteistoiminnallisessa oppimisessa koostuu Kaganin (2002, 43) 

mukaan neljästä jäsenestä ja on koossa pitkään. Ryhmällä on positiivinen ryhmäidentiteetti, ja 

sen jäsenet tukevat toisiaan. Neljä yleisintä ryhmätyyppiä yhteistoiminnallisessa oppimisessa 

ovat heterogeeniset oppimisryhmät, satunnaiset ryhmät, kiinnostuksen mukaan kootut 

oppimisryhmät ja homogeeniset kieliryhmät. Jokainen niistä sopii eri tarkoituksiin ja 

yhteistoiminnallista oppimista soveltavan opettajan yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista 

onkin osata perustaa tilanteeseen sopivia ryhmiä. Heterogeeniset ryhmät ovat kenties 

yleisimmin käytettyjä kokoonpanoja yhteistoiminnallisessa oppimisessa, sillä ne maksimoivat 

positiivisen vertaisavun ja helpottavat työrauhan ylläpitoa luokassa. Aina heterogeenisiä 

ryhmiä ei kuitenkaan voi käyttää, sillä esimerkiksi hyvien oppilaiden on tarpeellista päästä 

vuorovaikutukseen toistensa kanssa saadakseen opillisia virikkeitä. Heikommat oppilaat taas 

joutuvat heterogeenisissa ryhmissä usein luopumaan johtajuudesta. Ryhmien muodostamiseen 
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on useita eri keinoja, mutta mikäli ryhmän on tarkoitus olla koossa pitkään, opettajan on hyvä 

suunnitella kokoonpano huolellisesti. Esimerkiksi satunnaisryhmien kokoonpanoja on hyvä 

vaihtaa usein, jopa päivittäin. Myös hyvin toimivat heterogeeniset ryhmät on suositeltavaa 

vaihtaa viiden – kuuden viikon välein, jotta oppilaat pääsevät siirtämään osaamisensa uusiin 

tilanteisiin. (Kagan & Kagan 2002, 43 – 45.) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen käyttöä on usein perusteltu järjestyksenpidollisilla syillä. Kun 

oppilaat saavat toteuttaa aktiivista ja vuorovaikutuksellista perusluonnettaan luvallisesti, 

opettajan ei tarvitse käyttää aikaa komentamiseen ja kamppailuun. Yhteistoiminnallisessa 

luokassa opettaja tarvitsee varsin erilaisia järjestyksenpitotaitoja kuin perinteisessä luokassa, 

jossa oppilaita estetään puhumasta. Pienryhmissä tapahtuvassa työskentelyssä huomioon on 

otettava mm. istumajärjestys, melutaso, ohjeiden antaminen sekä ryhmän käyttäytymistä 

muokkaavat menetelmät. (Kagan & Kagan 2002, 46.) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen on todettu parantavan sosiaalisia taitoja luontaisesti. Opettaja 

voi kuitenkin vahvistaa tätä oppimisen puolta erityisen sosiaalisten taitojen hankintaan 

sovellettavan lähestymistavan avulla (Structured Natural Approach). Tavoitteena on, että 

oppilaat oppivat kuuntelemaan, toistamaan asioita omin sanoin, asettumaan toistensa 

asemaan, ohjaamaan ryhmän prosesseja ja käsittelemään ryhmän erilaisia jäseniä. (Kagan & 

Kagan 2002, 47.) 

 

2.3.2 Yhdessä oppiminen / käsitteellinen malli (Johnson & Johnson) 

 

David ja Roger Johnsonin yhteistoiminnallisella menetelmällä on yleisesti käytössä kaksi 

nimeä, yhdessä oppiminen ja käsitteellinen malli. Käsitteellisen mallin nimitys on jäänne 

ajoilta, jolloin Johnsonit lähtivät kehittelemään menetelmäänsä Morton Deutschin sosiaalisen 

keskinäisriippuvuuden teoriasta. Yhdessä oppiminen taas tulee heidän kirjansa, Learning 

Together (1999), nimestä. (Saloviita 2006, 125.) 

 

Kun yhdessä oppimisen periaatteita sovelletaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen, mukana on 

oltava kaikki seuraavista osatekijöistä: yhteistoiminnallisen oppimisen kolmen eri 

menettelytavan integrointi; keskeiset tekijät, jotka saavat yhteistyön toimimaan (vrt. Kaganin 
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rakenteellisen mallin neljä perusperiaatetta); yhteistoiminnalliset luokkarutiinit sekä 

yhteistoiminnallinen koulu. (Johnson & Johnson 2002, 101.) Seuraavaksi käsittelen lyhyesti 

jokaista näistä osatekijöistä.  

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen eri tyypit ovat muodollinen ja vapaamuotoinen 

yhteistoiminnallinen oppiminen, yhteistoiminnalliset perusryhmät sekä yhteistoiminnalliset 

perusrakenteet. Muodollisessa oppimisessa oppilaat työskentelevät yhdessä yhdestä 

oppitunnista useaan viikkoon kestävän ajan saavuttaaksen tietyn heille määrätyn tavoitteen. 

Tällaisia tavoitteita voi olla esimerkiksi kurssiyksikön suorittaminen, raportin kirjoittaminen 

tai luvun lukeminen kirjasta. Vapaamuotoisessa oppimisessa oppilaat työskentelevät yhdessä 

väliaikaisessa ryhmässä, joka on koossa muutamasta minuutista yhteen oppituntiin. Tällaista 

oppimista voi olla esimerkiksi muutaman minuutin parikeskustelu luennon aikana. 

Yhteistoiminnalliset perusryhmät kokoontuvat säännöllisesti pitkän aikaa (vuodesta 

useampaan vuoteen) tukeakseen jäsentensä koulutyötä (vrt. Kaganin tukiryhmäajatus). 

Tällaisia perusryhmiä ovat esimerkiksi lukion luokat, jotka kokoontuvat viikoittain 

ryhmänohjaajan tuokioon. Yhteistoiminnalliset perusrakenteet ovat rutiininomaisesti luokassa 

toistuvia tapahtumia, kuten kotitehtävien tarkistaminen, esitelmien pitäminen, aineiden 

kirjoittaminen jne. Jokainen näistä toiminnoista voidaan suorittaa yhteistoiminnallisesti. 

(Johnson & Johnson 2002, 102 – 105.) 

 

Yhteistyön toimivuuteen vaikuttavat tekijät ovat Johnsonien (2002, 96) mukaan hyvin pitkälti 

samat kuin Kaganin rakenteellisessa mallissa. Yhdessä oppimisen periaatteet ovat positiivinen 

keskinäisriippuvuus, yksilöllinen vastuu, kasvokkain tapahtuva kannustava vuorovaikutus, 

sosiaaliset taidot ja ryhmän suorittama prosessointi. Näistä kahta ensimmäistä olen käsitellyt 

luvussa 1.2. Johnsonien mainitsema kasvokkain tapahtuva kannustava vuorovaikutus on 

hyvin samankaltainen Kaganin yhtäläisen osallistumisen ja samanaikaisen vuorovaikutuksen 

periaatteiden kanssa eroten niistä vain kannustamista korostavalla luonteellaan. Johnsonien 

(2002, 109) mukaan ryhmän jäsenten sanalliset ja sanattomat reaktiot antavat tärkeää tietoa 

oppilaan suoriutumisesta. Sosiaalisten taitojen mainitseminen Johnsonien keskeisten 

tekijöiden listassa velvoittaa ennemminkin opettajaa kuin oppilaita. Opettaja ei voi vain jakaa 

oppilaita ryhmiin ja olettaa, että he osaavat toimia yhteistyössä, vaan sosiaalisia taitoja tulee 

opettaa määrätietoisesti esimerkiksi David Johnsonin (1990) luomien strategioiden 

mukaisesti. Ryhmän suorittamalla prosessoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisesti itsearviointia. 
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Oppilaat velvoitetaan arvioimaan paitsi edistymistään tehtävässä, myös ryhmän keskinäistä 

työskentelyä ja sen tehokkuutta. (Johnson & Johnson 2002, 109 – 110.) 

 

Yhteistoiminnallisen koulun rakentamiseksi tarvitaan Johnsonien mukaan muutosta koko 

koulun organisaatiorakenteessa. Kun nykyisellään useimmissa kouluissa opettajat 

työskentelevät yksin ja itsenäisesti, usein keskenään kilpaillen, yhteistoiminnallinen koulu 

perustuu monen eri tason yhteistyöhön. Yhteistoiminnallisessa koulussa eivät pelkästään 

oppilaat tee yhteistyötä, vaan yhteistoiminnallisten oppimisryhmien lisäksi opettajat 

muodostavat omia yhteistoiminnallisia tiimejä, samoin kuin koulupiirin hallintoviranomaiset. 

Tällaisessa koulussa tavoitteena on tarjota apua ja tukea jokaiselle jäsenelleen 

yhteistoiminnallisen oppimisen toteuttamisessa, jakaa asiantuntemusta ja luoda puitteet, joissa 

jaetaan onnistumisen tunteita ja koetaan toveruutta. (Johnson & Johnson 2002, 111 – 113.) 

 

2.4 Hyödyt ja ongelmat 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen hyödyllisyydestä on tehty suhteellisen paljon tutkimuksia. 

Tärkeimpinä tavoitteina etenkin 1970- ja 1980- luvuilla on ollut osoittaa yhteistoiminnallisen 

oppimisen paremmuus verrattuna niin sanottuun perinteiseen oppimiseen, mikä onkin 

useimmissa tutkimusjulkaisuissa onnistunut ainakin osittain. (Sahlberg & Sharan 2002, 385 – 

386.) Toisaalta myös kritiikkiä on ilmennyt: esimerkiksi Marian Matthews (2002) on todennut 

heterogeenisten ryhmien aiheuttavan vihan ja epäluottamuksen lisääntymistä ryhmässä, sekä 

taipumusta itsekkääseen vallankäyttöön ja toisten ryhmänjäsenten huomioimisen 

vähenemistä. 

 

Johnson & Johnson (2000) vertasivat yhteistoiminnallisen oppimisen kahdeksaa eri 

menetelmää kilpailukeskeiseen tai yksilölliseen oppimiseen 164 aiemman 

vertailututkimuksen pohjalta. Kaikkien kahdeksan metodin todettiin tuottavan parempia 

oppimistuloksia kuin kilpailukeskeinen tai yksilöllinen oppiminen, jotka eivät eronneet 

toisistaan oppimisen tehokkuudessa. Parhaimmaksi yhteistoiminnalliseksi menetelmäksi tässä 

tutkimuksessa nousi Johnsonien oma yhdessä oppiminen. (Johnson & Johnson 2000, 10 – 11.) 
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Yksi tärkeimmistä perusteluista yhteistoiminnallisen oppimisen käyttämisessä on 

vuorovaikutustaitojen parantuminen. Noreen Webb (1982) tutki aikanaan oppilaiden 

vuorovaikutuksen laadullisia ominaisuuksia, minkä jälkeen aiheeseen liittyvää tutkimusta on 

tehty paljon. Battistich ym. (1993) tutkimus oppilaiden välisen vuorovaikutuksen ja 

oppimistulosten välisestä suhteesta pienryhmissä osoitti yhteistoiminnallisen oppimisen 

vaikutusten oppilaiden tiedolliseen ja sosiaaliseen oppimiseen riippuvan heidän pienryhmissä 

kokemansa vuorovaikutuksen laadusta. Tutkijat korostivat, ettei pelkkä ryhmässä toimiminen 

saa aikaan oppimisen kannalta myönteisiä vaikutuksia. Oppilaiden ohjaaminen 

yhteistoiminnalliseen oppimiseen olikin tutkimuskohteena Ashmanin & Gillesin (1997) 

tutkimuksessa, jossa osalle oppilaista annettiin yhteistoiminnallisuuteen valmistavaa 

valmennusta ja harjaannutettiin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tulosten mukaan 

valmennetut oppilaat selviytyivät muita paremmin paitsi ryhmätyöstä myös oppimista 

mittaavissa testeissä. (Sharan & Sahlberg 2002, 388 – 390.) 

 

Sharan & Shaulov (1990) ovat tutkineet erään yhteistoiminnallisen menetelmän, 

ryhmätutkimuksen, vaikutusta opiskelumotivaatioon israelilaisessa koulussa. Tulokset 

osoittivat selvästi ryhmätutkimusmenetelmän vaikuttavan oppimismotivaatioon, 

oppimistuloksiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Perinteisessä suurryhmäopetuksessa minkäänlaista 

paranemista opiskelumotivaatiossa ei vuoden aikana havaittu. Kohentuneen 

oppimismotivaation todettiin olevan suurin syy myös oppimistulosten parantumiseen. (Sharan 

& Sahlberg 2002, 392 – 393.) 

 

Timo Saloviita on kirjassaan Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus (2006) 

esitellyt yhteistoiminnallisen oppimisen neljä tasoa, joista ensimmäinen on tiedollisten 

oppimistulosten tuottaminen. Toisena tasona esitellään koulun piilo-opetussuunnitelma, joka 

Jacksonin (1968) mukaan perinteisessä koulussa korostaa kärsivällisen odottamisen ja itsensä 

kieltämisen arvoja. Yhteistoiminnallisessa koulussa oppimiseen liittyviksi arvoiksi sen sijaan 

nostetaan oppilaiden tasavertaisuus, kaikkien osallistuminen luokan toimintaan, toisten 

kunnioittaminen  ja auttaminen sekä kilpailuasetelman sijaan toisten oppilaiden näkeminen 

yhteistyökumppaneina (Johnson & Johnson, 2006). Kolmas taso velvoittaa koulun olevan 

paikka, joka toteuttaa opettamiaan elämänarvoja käytännössä. Saloviita näkeekin 

yhteistoiminnallisen oppimisen yhtenä keskeisimmistä muodoista toteuttaa osallistavaa 

kasvatusta. Neljäntenä tasona esitellään koulun merkitys osana yhteiskuntaa, jossa ihmisten 
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yhdenvertaisuuden ja keskinäisen kunnioituksen arvot tulevat korostetusti esiin. (Saloviita 

2006, 165 – 167.) 

 

Ongelmana yhteistoiminnallisen oppimisen toteuttamisessa on usein tiedon puute. Eri 

menetelmien viidakosta on helppo ottaa omaan tarkoitukseen sopiva, mutta vaarana on, ettei 

käytäntöjä liitetä alkuperäisiin tieteellisesti johdettuihin periaatteisiin. (Sahlberg & Sharan 

2002a, 12.) Menetelmien käyttö vaatii opettajalta asiantuntemusta ja yhdessä tekemisen 

valmiuksia, mikä tarkoittaa myös ajankäytöllistä ongelmaa. Ainakin aluksi 

yhteistoiminnalliset metodit voivat viedä opettajalta enemmän aikaa kuin perinteinen opetus, 

ja myös oppilaiden täytyy yleensä harjoitella ryhmätyötaitoja ennen kuin työskentely alkaa 

kunnolla sujua. Perinteisen ryhmätyön sekoittaminen yhteistoiminnalliseen oppimiseen 

saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä menetelmien toimivuudessa. (Saloviita 2006, 176.) 

 

Suurimpia ongelmia yhteistoiminnallisen oppimisen soveltamisessa aiheuttaa usein sen 

taitamaton käyttö. Usein opettaja aloittaa itselleen ja oppilaille liian vaikeilla rakenteilla, 

käyttää liian suuria ryhmäkokoja (esimerkiksi 5 – 6 oppilaan ryhmiä) tai jättää 

ryhmätoiminnan valvomatta. On myös aiheita, joiden oppimisessa yksilöllinen työskentely on 

yhteistoiminnallista oppimista parempi ratkaisu. Yhteistoiminnallisen oppimisen edut tulevat 

parhaiten esiin tavallista vaikeammissa oppimistehtävissä. (Saloviita 2006, 176.) 
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3 TOIMIVA RYHMÄ 

 

Homans (1950) on määritellyt ryhmän seuraavalla tavalla: 

”Ryhmä on joukko ihmisiä, jotka kommunikoivat toistuvasti toistensa kanssa. Ryhmään muodostuu niin 

vähäisestä määrästä ihmisiä, että jokanen heistä voi kommunikoida ryhmään kuuluvan kanssa, ei 

toissijaisesti vaan interpersoonallisessa (face to face) kontaktissa.” 

 

Ryhmän määrittely ei ole helppoa. Jonkinlainen vuorovaikutus on kuitenkin yksimielisesti 

hyväksytty yhtenä ryhmän keskeisenä ominaisuutena. Aiemmin korostettiin kasvokkain 

tapahtuvaa vuorovaikutusta, mutta nykyajan virtuaaliset ryhmän ovat pakottaneet luopumaan 

tästä vaatimuksesta. Ryhmä on yleensä kiinnostunut yhteisestä asiasta, ja sen jäsenet hyötyvät 

toisistaan jollakin tavalla. Ryhmän jäsenet ovat usein myös riippuvaisia joko ryhmän 

toiminnasta tai sen jäsenistä. Ryhmälle kehittyykin sen kiinteyden ansiosta oma 

ryhmäidentiteetti. Ryhmän koheesio auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja saa jäsenet 

sitoutumaan ryhmän toimintaan ja tavoitteisiin. (Kauppila 2005, 85 – 86.) 

 

Johnson & Johnson (1997) ovat määritelleet pienryhmän seuraavasti: 

”Pienryhmä muodostuu kahdesta tai useammasta yksilöstä, jotka ovat henkilökohtaisessa (face to face) 

vuorovaikutuksessa keskenään. Jokainen ryhmän jäsen on tietoinen keskinäisestä riippuvuudestaan 

ryhmään. Heillä on yhteisiä päämääriä. He ovat tietoisia jäsenyydestään ryhmään ja jokainen on 

tietoinen toisten kuulumisesta ryhmään.” 

 

3.1 Yksilö vs. ryhmä 

 

Ryhmä muodostuu yksilöistä, joiden persoonalliset toimintapanokset vaikuttavat sen 

olemassaoloon ja toiminnan laatuun. Yksilö pyrkii koko ajan vaikuttamaan omaan elämäänsä, 

eikä pelkästään sopeudu, vaan myös sopeuttaa ympäristöä itseensä (Eskola 1982, 56). 

 

Yksilön kehitykselle keskeisiä asioita ovat johonkin liittyminen, kuuluminen, hyväksytyksi 

tuleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen. Ryhmässä yksilö joutuu jatkuvasti 

tasapainoilemaan itsensä ja muiden odotusten välillä, mikä lisää hänen tietoisuutta itsestään ja 

ympäröivästä maailmasta. Jos yksi jäsenistä suljetaan osallisuuden ulkopuolelle, hän ei voi 

saada palautetta toiminnastaan ja joutuu siksi hakemaan sitä aggressiivisinkin keinoin. Kun 
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koulussa levottoman oppilaan sanotaan ”hakevan huomiota”, on kyse usein edellä mainitusta 

ilmiöstä. (Jauhiainen & Eskola 1994, 15 – 16.) 

 

Ryhmätilanne on erinomainen reflektiivisyyden kehittäjä, sillä se tarjoaa alati muuttuvan 

ilmapiirin, joka vaatii jäseneltään jatkuvaa sopeutumista ja valintojen tekemistä. 

Yhteistoimintaan osallistuminen tukeekin ihmisen kykyä pohtia omaa toimintaansa ja sen 

vaihtoehtoja. Jauhiainen & Eskola vertaavatkin ryhmää peiliin, johon yksilö heijastaa itseään 

ja toimintatapojaan. Usein ajatellaan ryhmän tasapäistävän ja yhdenmukaistavan, mutta edellä 

mainitun perusteella voi todeta kyseessä olevan päinvastaisen. (Jauhiainen & Eskola 1994, 

16.) 

 

Ihmiseksi kasvaminen ei ole pelkästään toimintojen oppimista. Yksilön on opittava 

ymmärtämään niiden merkitys tilanteessa, suhteessa toisiin yksilöihin ja heidän 

toimintoihinsa. Toisten reaktioiden kautta yksilö ajautuu arvioimaan omaa toimintaansa, ja 

tulee näin tietoiseksi itsestään ja suhteestaan toisiin. Yksilön kehittyminen 

persoonallisuudeksi vaatii vuorovaikutusta toisten yksilöiden kanssa, mikä tekee 

ryhmätoiminnasta, yhteenkuuluvuuden kautta, keskeisen yksilön persoonallisuuden 

kehittymisen kannalta. (Jauhiainen & Eskola 1994, 20.) 

 

Vaikka ryhmä tukeekin yksilön ihmiseksi kasvua, se ei aina ole paras vaihtoehto oppimisen 

kannalta. Kerr & Tindale (2004) ovat todenneet, etteivät ryhmät useinkaan ole ylittäneet 

parhaan jäsenensä saavutuksia. Eräs ryhmätyön suurimpia ongelmia on se, että ryhmä päätyy 

liian nopeasti valmiisiin ratkaisuihin (Cohen 1994). Joskus ryhmä taas voi olla kykenemätön 

päätöksentekoon, jolloin ryhmän jäsenten statuserot ovat usein korostuneita. Ryhmän 

sosiaalinen paine estää kritiikin. Woolfolkin (2007) mukaan ryhmätyö voi olla myös liian 

hauskaa, mikä heikentää toiminnan tehokkuutta. Baron & Byrne (1997) totesivat toisten 

ihmisten läsnäolon heikentävän suoritusta, kun kyse on harjoitteluvaiheessa olevista asioista. 

Onkin järkevää yhdistää yhteistoiminnalliseen työskentelyyn myös yksilöllisen oppimisen 

muotoja etenkin tilanteissa, joissa käsitellään uutta asiaa. (Saloviita 2006, 27 – 29.) 
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3.2 Ryhmän kehitysprosessi 

 

Koulussa toimivat ryhmät ovat enimmäkseen niin kutsuttuja tavoitteellisia ryhmiä, joiden 

tunnusmerkki on yhteinen päämäärätietoinen toiminta. Tavoitteellisen ryhmän jäsenet ovat 

sidoksissa ryhmään yleensä vain asetetun tavoitteen kautta. Kuitenkin tavoitteen 

saavuttamiseksi on jäsenten toimintaenergia suurilta osin suunnattava nimenomaan 

yhteistyöhön. (Jauhiainen & Eskola 1994, 50 – 53.) Tavoitteellisen ryhmän asiatavoite luo 

suorituspaineita, minkä vuoksi ryhmä usein keskittyy suoritukseen ja jättää tunnetason 

vähäiselle huomiolle. Tehtävät saattavat kuitenkin aiheuttaa voimakkaitakin tunnelatauksia, 

jotka käsittelemättöminä voivat aiheuttaa hankaluuksia. (Jauhiainen & Eskola 1994, 92.) 

 

Tuckman (1965) on jakanut ryhmän kehitysvaiheet seuraavaan neljään osaan: 

muotoutumisvaihe, kuohuntavaihe, normienluomisvaihe ja toteuttamisvaihe (”forming, 

storming, norming and performing”). Ensimmäinen, muotoutumisvaihe tarkoittaa tilannetta, 

jossa ryhmän jäsenet pyrkivät orientoitumaan uuteen ja outoon, usein ahdistavaan 

tilanteeseen, selvittämään tehtävän edellyttämiä sääntöjä ja löytämään sopivan toimintatavan. 

Muotoutumisvaiheessa ryhmä tukeutuu usein ohjaajaansa. Kuohuntavaiheessa ryhmän jäsenet 

ottavat kantaa entistä rohkeammin aiheuttaen usein  erimielisyyksiä ja alaryhmiä. Ryhmän 

jäsenten kesken, jäsenten ja ohjaajan välillä sekä jäsenten suhtautumisessa tehtävään syntyvät 

jännitteet johtavat välienselvittelyihin. Normienluomisvaiheessa ristiriidat on kohdattu ja 

käsitelty, ja ryhmä alkaa luoda yhteisiä toimintatapoja, mikä mahdollistaa tavoitteiden 

asettamisen. Toteuttamisvaiheeseen siirryttäessä ryhmän jäsenet ovat oppineet ratkaisemaan 

ryhmän sisäisiä ristiriitoja, ja keskinäiset suhteet ovat tukena tehtävän suorittamisessa. 

Jäsenten roolit ovat joustavia, ja tehtävästä paitsi suoriudutaan rakentavasti, myös otetaan 

vastuuta. (Jauhiainen & Eskola 1994, 93.) 

 

Vastaavan vaiheistuksen on tehnyt Forrest (1991). Forrestin vaiheistus selittää vaiheesta 

toiseen siirtymisiä ryhmän jäsenten odotusten kautta. Myös Forrestin ensimmäisessä 

vaiheessa tunnuspiirteenä on ohjaajakeskeisyys. Jäsenet odottavat ryhmän ohjaajan pelastavan 

heidät hankalasta tilanteesta, mutta kun odotukset eivät täyty, syntyy mielikuva 

epäonnistuneesta johtajasta ja toinen vaihe voi alkaa. Toisessa vaiheessa jäsenet etsivät 

ohjaajan korviketta toisistaan synnyttäen alaryhmiä ja ristiriitoja. Ratkaisevana hetkenä tässä 
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vaiheessa on se, kun ryhmän jäsenet sanovat ääneen tyytymättömyytensä ohjaajaan, mutta 

samalla tunnustavat riippuvuutensa hänestä. Mikäli asia käsitellään, tunteiden esiin tuleminen 

ja ryhmän jäsenten samaistuminen toisiinsa johtaa vastuulliseen toimintaan, jossa jäsenet 

hyväksyvät yksilöllisyytensä ja antavat toisilleen tilaa. (Jauhiainen & Eskola 1994, 94.) 

 

Jauhiainen & Eskola (1994, 95) korostavat useista vaiheistuksista puuttuvaa 

lopettamisvaihetta. Kun tavoite on saavutettu, eikä yhdessä toimimisen tarkoitusta enää ole, 

ryhmä joko lakkaa toimimimasta tai jatkaa toimintaansa uuden tavoitteen parissa. Mikäli 

toiminta jatkuu, ryhmä käy samat kehitysvaiheet lievempinä uudestaan läpi, sillä prosessiin 

on tullut jälleen uusia aineksia. Lopettamisvaihe vaatii ohjaajan huomiota, sillä se voi olla 

hyvinkin tärkeä prosessin osa. (Jauhiainen & Eskola 1994, 95.) Esimerkiksi Kauppila (2005, 

99) onkin lisännyt ryhmän hajoamisen kehityksen viidenneksi vaiheeksi.  

 

Jokainen ryhmä on erilainen, eikä välttämättä siirry kehitysvaiheesta toiseen tasaisesti. 

Ryhmän ohjaaja voi tulkita ryhmän toimintaa ja varmistaa sen suotuisan kehityksen. Suuri 

virhe on yrittää soveltaa eri vaiheistuksia kaavamaisesti jokaiseen ryhmään, ja vertailu eri 

ryhmien välillä on hyödytöntä. Ryhmän jäsenten tietoinen oman vuorovaikutuksensa 

havainnointi ja sen reflektointi voivat olla apuna  ryhmän kehittymisessa. (Jauhiainen & 

Eskola, 95.) 

 

3.3 Ryhmän oppimista tukevia tekijöitä 

 

Oppiminen on yksilöllinen prosessi. Siksi ryhmässä oppiminen voi tilanteen mukaan joko 

parantaa tai huonontaa oppimissuoritusta. Saara Repo-Kaarento (2007, 24 – 25) on maininnut 

ryhmän oppimista tukeviksi tekijöiksi mm. sen tarjoamat sosiokognitiiviset ristiriidat, yhteiset 

tavoitteet ja kannustamisen. 

 

Sosiokognitiiviset ristiriidat ovat ryhmän eri jäsenten ajattelun tai käsitysten välisiä ristiriitoja. 

Usein oman ja toisten ajattelun vertaileminen auttaa uuden oppimisessa, mutta joskus ristiriita 

voi olla ylitsepääsemättömän suuri ja kannustaa pysymään omassa kannassaan. Repo-

Kaarento toteaakin oppimisen joskus olevan kehittymistä uudelle ajattelun tasolle. Ryhmän 
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rooli jäsenensä tukemisessa toimimaan omalla lähikehityksen vyöhykkeellään on merkittävä. 

(Repo-Kaarento 2007, 24.) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen linjoja mukaillen myös Repo-Kaarento (2007, 25) mainitsee 

ryhmän roolin opiskelumotivaation vahvistajana, kun ryhmällä on yhteinen tavoite, jonka 

saavuttamiseksi tarvitaan kaikkia ryhmän jäseniä. Kun oma kiinnostus ja innostus hiipuvat, 

ajatus vastuusta ryhmää kohtaan motivoi työskentelemään. (Repo-Kaarento 2007, 25.) 

 

Kolmas ryhmässä oppimista tukeva tekijä, kannustus, on verrattavissa Johnsonien yhdessä 

oppimisen yhteen periaatteeseen, kasvokkain tapahtuvaan kannustavaan vuorovaikutukseen. 

Ryhmä tukee jäsentään epäonnistumisen hetkellä tai kun oppiminen tuntuu vaikealta. Ryhmä 

estää juuttumasta oppimisen ongelmakohtiin ja pitää näin opiskelumotivaatiota yllä. 

Vertairyhmässä myös oppimisen ilon ja onnistumisen kokemusten jakaminen on tärkeää. 

(Repo-Kaarento 2007, 25.) 

 

Kauppilan (2005, 107) mukaan toimivan ryhmän tunnistaa tietyistä piirteistä. Tällaisia ovat 

mm. avoin ja monipuolinen vuorovaikutus, sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiset 

pelisäännöt. Lisäksi Kauppila huomioi ryhmän esimerkiksi koulutuksen ja kiinnostuksen 

perusteella antamien roolien merkityksen, yhteistoiminnallisen oppimisenkin korostaman 

yhtäläisen osallistumisen, mahdollisimman yksimielisen päätöksenteon sekä sopeutumisen 

uusiin tilanteisiin. Toimivan ryhmän tunnusmerkeiksi listataan vielä palautteen taitava 

käsittely, vastuunottaminen ja motivaatio, kiinteys sekä ryhmän sisäisten ongelmien jääminen 

taka-alalle. (Kauppila 2005, 107 – 108.)  

 

Myös Kerr & Tindale (2004) listaavat tehokkaan ryhmätyön ehdoiksi ryhmän riittävän 

kiinteyden, tuottavuutta suosivat ryhmänormit ja sitoutumisen tavoitteisiin. Edellä mainittuja 

periaatteita noudattaa myös yhteistoiminnallinen oppiminen, joka onkin yksi ryhmätyön 

muodoista, johon on koottu tutkimuksissa tehokkaiksi todettuja työtapoja. (Saloviita 2006, 

28.) 
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3.4 Opettaja ryhmän ohjaajana 

 

Jotta ryhmä pystyisi keskittymään ns. asiatavoitteeseensa, annetun tehtävän suorittamiseen, 

sen täytyy työskennellä myös tunnetavoitteen hyväksi. Edellisessä kappaleessa mainitut 

tekijät edistävät tunnetavoitteen ja sitä myötä myös asiatavoitteen saavuttamista. Opettajan 

tärkeimmän tehtävän ryhmän ohjaajana uskonkin olevan tukeminen tunnetavoitteen 

saavuttamisessa, sillä työskentely asiatavoitteen hyväksi sujuu luonnostaan, kun ryhmä on 

kiinteä. 

 

Eräs edellistä kappaletta kokoava teemasana voisi olla vuorovaikutus. Kun ryhmän 

vuorovaikutustaidot ovat huipussaan, myös työsuoritus paranee. Koulussa oppilaiden 

vuorovaikutustaidot eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys, minkä vuoksi niitä tulee 

määrätietoisesti opettaa. 

 

Kauppila (2005, 145) kertoo sosiaalisten taitojen oppimisen yleensä vaativan motivointia ja 

innostamista. Opettajan ensimmäisenä tehtävänä siis on vakuuttaa oppilaat siitä, että 

sosiaalisia taitoja on ylipäänsä tärkeää oppia. Motivoivia keinoja ovat erilaiset pelit ja leikit, 

usein erityisesti roolipelit ja sosiodraamat. Sosiaalisia taitoja opeteltaessa opettajan on oltava 

erityisen tarkka oppimistilanteiden suunnittelussa, jotta opiskelijoiden negatiivista 

leimaamista ei ilmenisi.  

 

Caldarella ja Mereli (1997) ovat jakaneet sosiaaliset taidot tutkimuksensa perusteella 

toverisuhteisiin (esim. keskustelutaidot), itsesäätelyyn (esim. itsehillintä), toimintaan (esim. 

kyky tehdä asiat sovitussa ajassa), tottelevaisuuteen (esim. sääntöjen noudattaminen) ja 

assertiivisuuteen (esim. kyky puolustaa itseään) (Kauppila 2005, 146). Näitä taitoja opitaan 

usein näyttämisen, havaitsemisen, kokeilun ja harjoituksen kautta. Sosiaalisia taitoja oppiikin 

parhaiten käytännönläheisten menetelmien kautta. (Kauppila 2005, 146.) Kun opettajan 

tehtävä on ohjata harjoitustilanteita ja tuottaa havainnollistavaa materiaalia, opiskelija 

keskittyy ajattelemaan ja muodostamaan omaan toimintaan sopivia vuorovaikutustapoja. 

Yhdessä oppilaan kanssa opettaja arvio ja tulkitsee mallien toimivuutta ja mahdollista 

yhteyttä arkisiin tilanteisiin. Oppilaan apuna oman toimintansa arvioinnissa voi olla 

videokamera. (Kauppila 2005, 149.) 
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Assertiivisuus on yksi tärkeimmistä opetettavista taidoista, mitä vuorovaikutukseen tulee. 

Siihen liittyy paitsi omien oikeuksien puolustaminen, myös toisen oikeuksien 

kunnioittaminen. Assertiivinen henkilö uskaltaa kertoa oman mielipiteensä, vaikkeivat ne 

olisikaan yleisen mielipiteen mukaisia. Assertiivisuus on myös kykyä olla kriittinen 

loukkaamatta muita. Lisäksi assertiivinen ihminen hyväksyy toisten virheet ja puutteet. Ei siis 

ole ihme, että joskus assertiivisuuus on määritelty lähes yhtä laajaksi kuin kaikki sosiaaliset 

taidot. (Kauppila 2005, 150 – 152.) 

 

Nuorten vaikeudet assertiivisuudessa ilmenevät usein tilanteissa, joissa ollaan tekemisissä 

läheisten ystävien tai vastakkaisen sukupuolen kanssa, sekä tilanteessa, jossa nuori kokee 

jollakin tavalla olevansa altavastaaja (esim. auktoriteetin tai vanhemman ihmisen seurassa). 

Opettaja voikin opettaa assertiivisuutta erilaisia tilanteita mallintamalla sekä erilaisia 

viestintä- ja toimintatapoja harjoittamalla. Assertiivisuutta harjoitellessa vahvistetaan samalla 

myös oppilaan itsemääräämisoikeutta ja itsetuntoa. (Kauppila 2005, 152 – 153.) 

 

Vuorovaikutuksen lisäksi opettajan ohjausta ryhmätyöskentelyssä vaativat erilaiset käytännön 

asiat. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmien kokoaminen ja työrauhan säilyttäminen. Joskus ns. 

satunnaisryhmien käyttö on järkevää jo vaihtelunkin vuoksi, mutta varsinkin pitempiaikaisten 

tehtävien suorittamisessa käytettävät ryhmät on opettajan hyvä suunnitella valmiiksi. Opettaja 

joutuu ensin miettimään sopivaa ryhmäkokoa, ryhmien koostumusta, niiden sijoittumista 

luokkaan ja tehtävän ohjeistamista. Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaisesti 

sopivin ryhmäkoko on 2 – 4 henkeä, ja ryhmien koostumus mahdollisimman heterogeeninen 

(ryhmä sisältää taitavia ja heikompia oppilaita, levottomat oppilaat erotetaan toisistaan jne.). 

Joissakin tehtävissä, esimerkiksi lukemaan opettelemisessa, homogeeniset ryhmät ovat 

osoittautuneet paremmiksi vaihtoehdoiksi (Saloviita 2006, 37). Saloviidan (2006, 40 – 41) 

mukaan oppilaat tulisi sijoittaa luokkaan niin, että ryhmän jäsenet ovat tasa-arvoisissa 

asemissa yhtä lähellä toisiaan ja samalla näkevät hyvin opettajan. Ryhmän paras ja heikoin 

oppilas on myös hyvä sijoittaa kauas toisistaan (Saloviita 2006, 41). 

 

Työrauhan säilyttämiseksi luokan on hyvä laatia yhdessä säännöt, joita kaikki sitoutuvat 

noudattamaan. Yhteistoiminnallisessa luokassa säännöt on hyvä laatia erityisen tarkkaan, sillä 

vuorovaikutuksen lisääntyessä myös mahdollisuus häiriöihin kasvaa. Toisaalta turha 
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metelöinti jää usein vähemmälle, kun luvallisen keskustelun varattu aika pitenee. Saloviita 

(2006, 58 – 62) mainitsee hyviksi työrauhaa ylläpitäviksi keinoiksi hiljaisuusmerkin 

(esimerkiksi käden nostaminen), toimintarutiinit ja myönteisen huomion.   
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4 BÄNDISOITTO MUSIIKINTUNNILLA 

 

Yhteismusisointi on nykyään yksi tärkeimmistä musiikinopetuksen osa-alueista. Se mainitaan 

jokaisessa opetussuunnitelmien perusteissa niin sisällöissä kuin tavoitteissakin. 1. - 4. luokan 

oppilaiden musiikinopetuksen keskeisissä sisällöissä (POPS 2004) mainitaan yhteissoittoon 

valmentavat harjoitukset. Tavoitteissa taas toivotaan oppilaan oppivan toimimaan 

vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä. 5. - 9. luokan opetussuunnitelman perusteissa 

(POPS 2004) tavoitteena on ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri 

alueilla musisoivan ryhmän jäsenenä toimien ja keskeisinä sisältöinä yhteissoittotaitoja 

kehittävät harjoitukset. Myös lukion opetussuunnitelman perusteissa (LOPS 2003) yhdeksi 

tavoitteista on listattu opiskelijan taito toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. 

 

Musiikkikasvatuksen taustalla on useita eri filosofioita, joista yksi tunnetuimmista, Elliotin 

praksiaalinen filosofia, korostaa musisoinnin merkitystä kasvatuksessa. Elliotin mukaan 

(1995) musiikki on väline mm. oppilaan itsetunnon vahvistamiselle ja itsetuntemuksen 

lisäämiselle, eikä sillä ole varsinaista itseisarvoa. Itsetunnon vahvistuminen tapahtuu musiikin 

tekemisen, musiikillisten ongelmien ratkaisemisen ja sen tuomien onnistumisen elämysten, 

kautta. (Elliot 1995.) Elliotin filosofia korostaa ihmisen yksilöllisyyttä ja ainutkertaisia 

tarpeita, mikä saattaa kuulostaa yhteistoiminnallisten periaatteiden vastaiselta, mutta sitä se ei 

suinkaan ole. Yhteistoiminnallinen oppiminen painottaa sitä, miten erilaiset yksilöt oppivat 

toimimaan toistensa kanssa erilaisissa tilanteissa ja kokoonpanoissa siten, että jokainen 

ryhmän jäsen voi kuitenkin osallistua omana ainutlaatuisena itsenään. Toinen praksiaalinen 

musiikkikasvatusfilosofian edustaja, Regelski (1981, 325), painottaa, ettei opettaja saisi 

juuttua yhden ja saman metodin käyttäjäksi, vaan monipuolisuus on valttia, mikä puoltaa 

yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien monipuolista käyttöä musiikinopetuksessa. 

 

Suoniemen (1987, 44 – 57) tutkimuksessa 8. ja 9. luokan oppilaita musiikintuntien työtapoina 

kiinnostivat eniten soittaminen, laulaminen ja musiikinkuuntelu. Nämä kaikki yhdistyvät 

luontevasti bändisoitossa. Samassa tutkimuksessa Suoniemi selvitti, mitä soittimia nuoret 
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toivoivat musiikintunneilla käytettävän. Suosikeiksi nousivat kitara ja rummut, minkä jälkeen 

tytöt valitsivat pianon ja pojat basson. (Suoniemi 1987, 64.) Aaltosen (2001) tutkimuksessa 

tulokset noudattivat samaa linjaa, joskin tytöillä suosituimmaksi soittimeksi oli noussut piano. 

Sekä tytöt että pojat soittivat kuitenkin musiikintunneilla mieluiten bändisoittimia. 

 

Suosituimmaksi yhteismusisoinnin muodoksi Suoniemen tutkimuksessa nousi yhtyetoiminta, 

jonka olenkin rajannut myös tämän työni tutkimuskohteeksi (1987, 39). Yhteistoiminnallista 

oppimista voi mielestäni soveltaa musiikintuntien teoriaosuuksiin samoin kuin mihin tahansa 

reaaliaineeseen. Yhteismusisoinnin yhteistoiminnallinen toteuttamisen uskon noudattavan 

samankaltaisia reittejä sen kaikissa eri muodoissa, mutta edellä mainittujen tietojen vuoksi 

sisällytän tutkielmaani vain bändisoiton. Lisäksi on otettava huomioon, että eri 

yhteismusisoinnin muodoista (kuorot, orkesterit) koulun musiikintunneilla useimmiten 

toteutuu vain bändisoitto, kun esimerkiksi kuorot järjestetään usein erillisenä toimintana 

kurssien ulkopuolella. 

 

4.1 Toteuttaminen ja ongelmat 

 

Laura Tykkyläinen (2007) tutki gradussaan nuorten bändisoiton motivaatiota kahta 

yhdeksäsluokkalaisista koostuvaa bändiä haastatellen. Tärkeimmiksi motiiveiksi nousivat 

soittamisen ilo, musiikista saatavat elämykset, vuorovaikutus, kehittyminen ja osaaminen, 

esiintyminen ja bändisoittajaidentiteetti. Soittamista tukevat motiivit olivat kannustus, hyöty 

sekä ulkoiset palkkiot. (Tykkyläinen 2007, 83.)   

 

Aaltonen (2001) taas tutki gradussaan kahdeksasluokkalaisten motivaatiota bändisoittoon 

valinnaisilla musiikintunneilla. Tulosten mukaan suurin osa vastaajista haluaisi mieluiten 

soittaa tunneilla, mikä oli laulamisen ohella monen syy juuri musiikin valinnaisaineen 

valintaan. Soittamisen ohella lähes yhtä suosituksi työskentelymuodoksi nousi musiikin 

kuunteleminen. (Aaltonen 2001, 48.) 

 

Kuten tutkimukset osoittavat, bändisoitto on tärkeä osa musiikinopetusta. On kuitenkin 

selvää, että vaikka bänditoiminta itsessään toimii motivaattorina musiikinopiskeluun, on 
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motivaatio itse bändisoittoonkin jostakin löydyttävä. Yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä 

onkin toimia yhtäaikaa motivoijana ja toiminnan toteuttajana. 

 

”Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen 

kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen 

ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan.” (POPS 2004.) 

 

Kun katsoo Tykkyläisen (2007) tutkimuksen tuottamaa motivaatiolistausta, näkee samalla 

niin musiikinopetuksen ja bändisoiton toteuttamisen tavat kuin ongelmatkin. Bändisoiton 

tulisi olla iloista toimintaa, josta saa musiikillisia elämyksiä. Sen tulisi olla 

vuorovaikutuksellista, kehittää osaamista ja tuottaa onnistumisen elämyksiä. Lisäksi 

oppilaiden olisi hyvä löytää itsestään jonkinlainen muusikko, jolla on tarpeeksi varmuutta 

esiintyäkseen yleisölle. Kaikki tämä tulisi tehdä kannustaen ja mahdollisten ulkoisten 

palkkioiden avulla. 

 

Aaltosen (2001, 49) tutkimuksen mukaan eräänä musiikkikasvatuksellisena ongelmana 

edelleen on sukupuoliroolit. Reilusti yli puolet tytöistä kertoi soittaneensa esimerkiksi 

sähkökitaraa koko yläkoulun aikana vain alle viisi kertaa tai ei ollenkaan. Pojista yli puolet 

taas oli soittanut niin rumpuja, kitaraa kuin bassoakin yli viisi kertaa yläkoulun aikana tai 

lähes jokaisella musiikintunnilla. Sen sijaan kosketinsoittimia kertoi yli viisi kertaa 

soittaneensa 42 % tytöistä, pojista huomattavasti vähemmän. (Aaltonen 2001, 49.) Opettajan 

haastavana tehtävänä onkin siis saada kaikki osallistumaan rohkeasti bändisoittoon ja 

tarttumaan myös itselle vieraaseen soittimeen. Aaltosen (2001, 49) tutkimuksen mukaan 

erityistä rohkaisua tarvitsevat tytöt, joilla oli taipumusta epäillä omaa soittotaitoaan. 

 

Eräänä ongelmana bändisoiton järjestämisessä on koko luokan aktivoiminen samanaikaisesti. 

Odottelu aiheuttaa turhautumista oppilaista, mistä seuraa usein työrauhahäiriöitä. Parviaisen 

(1988, 41) tutkimuksessa selvisi, että vain 21 % pojista ja 29 % tytöistä koki yläasteen 

musiikintunnit mielekkäiksi. Aaltosen (2001, 2) mukaan tämä voi suurilta osin johtua juurikin 

työrauhahäiriöistä, joiden taltuttamisessa opettajalla on suuri rooli. Musiikinluokan soittimilla 

saa aikaan suurta melua, joka voi aiheuttaa paitsi fyysisiä oireita, myös hankaluuksia 

opetuksen toteuttamisessa. Jokainen oppilas tulisikin pystyä aktivoimaan järkevästi niin, että 

turhalta meteliltä vältyttäisiin. Täysin hiljaista ei musiikinluokasta saa, eikä tarvitse tehdä. 
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Kuten missä tahansa  muussakin luokassa, myös musiikinluokassa erilaiset persoonat 

kohtaavat. Kun kyse on erityisen vuorovaikutuksellisesta aineesta, vaatii opetuksen 

toteuttaminen ainakin ryhmän heterogeenisyyden tiedostamista. Myös oppilaiden itsensä sekä 

oppilaiden ja opettajan välillä olevat sosiaaliset ja kulttuuriset erot voivat aiheuttaa ongelmia, 

mikäli mieltymykset ja tavoitteet eivät kohtaa (Aaltonen, 6). Bändisoitossa yleisenä 

ongelmana on myöskin saada ryhmä toimimaan yhdessä niin, että jäsenet tukevat toisiaan. 

Opettajan tehtävänä on tukea toimivaa ryhmätyötä, sillä kun se onnistuu, on ryhmän yhdessä 

musisoiminen miellyttävämpää ja musiikillinen lopputuloskin aiempaa parempi. 

 

Lisäongelman opetuksen järjestämiseen tuovat vaihtelevat musiikinluokkien välineistöt. Jos 

soittimia ylipäänsä on olemassa, ne ovat usein huonokuntoisia ja epätarkoituksenmukaisia. 

Huonot välineet saattavat sammuttaa kiinnostuksen musisointia kohtaan. Joissakin 

tapauksissa ongelmaksi voi koitua myös tilojen puute. Bändisoiton eriyttäminen esimerkiksi 

kirjastoon reaaliaineiden tapaan ei onnistu, vaan käytössä tulisi olla erillinen bändisoittimin 

varustettu tila nimenomaan musiikintunteja varten. 
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5 YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN MUSIIKINOPETUKSESSA 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen soveltamista musiikinopetukseen on aiemmin tutkittu 

suhteellisen vähän verrattuna moneen muuhun aiheeseen. Rachel Ann Cornacchio (2008) 

kokosi väitöskirjassaan aiempia musiikin alan yhteistoiminnallisesta näkökulmasta tehtyjä 

tutkimuksia, joiden mukaan yhteistoiminnallisuudesta voi olla apua musiikin oppimisessa, 

vaikkakaan täysin yhteinäistä mielipidettä asiasta ei ole. Esimerkiksi Hollowayn (2001) 

tutkimuksessa testattiin yhteistoiminnallisen oppimisen toimivuutta musiikin kuuntelutaitojen 

kehittämisessä. Yhteistoiminnallisen oppimisen todettiin toimineen kolmessa viidestä eri 

kuuntelun osa-alueista. Cornacchion omassa tutkimuksessa selvitettiin, onko 

yhteistoiminnallisesta oppimisesta hyötyä säveltämisen opetuksessa. Tulokset osoittivat, ettei 

yhteistoiminnallinen oppiminen parantanut, eikä huonontanut oppimistulosta. (Cornacchio 

2008; 20 – 21, 47.) Fisher (2006) testasi viittä eri yhteistoiminnallista menetelmää pianon 

ryhmäopetuksessa. Tulokset olivat niin opiskelijoiden kuin tutkijankin näkökulmasta 

positiiviset: yhteistoiminnalliset menetelmät mm. sitouttivat opiskelijoita instrumenttiin ja 

auttoivat heikoimpia opiskelijoita selviytymään kurssista tovereiden tuen ansiosta. 

 

Yhteistoiminnallista oppimista on kuitenkin sovellettu paljon muihin oppiaineisiin. Useimmat 

menetelmistä on helppo soveltaa ns. reaaliaineisiin, mutta esimerkiksi matematiikan kohdalla 

ongelmia on tuottanut sopivan metodin valinta (Sahlberg & Berry 2002, 188). Niin 

matematiikan kuin minkä tahansa muunkin aineen kohdalla korostetaan opettajan yleistä 

osaamista yhteistoiminnallisissa menetelmissä, ja esimerkiksi luonnontieteissä tämä 

osaaminen sovelletaan paitsi ns. muodollisten menetelmien, myös ei-muodollisten, 

luonnontieteisiin räätälöityjen menetelmien kautta (Lavonen 2002). Kujansuu (2002, 201) 

korostaa, ettei yhteistoiminnallinen oppiminen vieraiden kielten opetuksessa saisi olla 

”pelkkää palapelitekniikkaa”, vaan tavoitteena olisi sisällyttää jokaiseen oppituntiin pieni 

annos yhteistoiminnallisuutta vaihtelevin työmuodoin. 
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5.1 Yhteistoiminnallisuuden aloittaminen 

 

Saloviita (2006, 172) selvittää yhteistoiminnallisen oppimisen soveltamisen aloittamista 

vaiheittain. Ensimmäiseksi opettajan tulee järjestää luokka fyysisesti ryhmätyöhön sopivaksi. 

Tavoitteena olisi, että oppilaat voivat helposti toimia paitsi pareissa, myös esimerkiksi neljän 

hengen ryhmissä. Tämän jälkeen opettajan tulee pohtia ryhmien koostumusta, ja jakaa luokka 

heterogeenisiin pienryhmiin. Yhteistoiminnallisuus kannattaa aloittaa leikinomaisilla, 

yhteishenkeä nostattavilla ryhmätehtävillä. Tähän vaiheeseen kuuluvat myös yhteistyöhön 

liittyvien rutiinien ja sääntöjen opettelu. Ensimmäisiksi varsinaisiksi yhteistoiminnallisiksi 

tehtäviksi sopivat Saloviidan mukaan yksinkertaisen paritehtävät, jotka opettajan ja 

oppilaiden taitojen kehittyessä voivat monimutkaistua. Samoin ryhmäkoko voi kokemuksen 

karttuessa kasvaa vaikkapa nelikkoihin. Viimeisenä vaiheena Saloviita mainitsee yhteistyön 

opettajakollegoiden kanssa. (Saloviita 2006, 172 – 173.) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen käyttäminen kannattaa aloittaa vähitellen, aluksi esimerkiksi 

kerran viikossa. Kun varmuus menetelmien käytössä kasvaa, niihin käytettävää aikaa voi 

pidentää. Itse yhteistoiminnallinen oppituokio voi kestää muutamasta minuutista useampaan 

tuntiin. Saloviita ehdottaa yhteistoiminnallisen oppimisen liittämistä perinteiseen oppituntiin 

esimerkiksi niin, että asian harjoitteluvaihe toteutetaan yhteistoiminnallisesti. (Saloviita 2006, 

173 – 174.) 

 

Sahlberg & Sharan (2002, 380 – 382) esittelevät Yhteistoiminnallisen oppimisen 

käsikirjassaan opettajan muistilistan yhteistoiminnallisen oppimisen soveltamiseen. Listan 

mukaan tärkeintä aloittamisessa on kunnollinen asiaan perehtyminen, sillä kyseessä on 

monimutkainen menetelmien kokonaisuus, jota ei voi omaksua nopeasti ja pintapuolisesti. 

Seuraava ohje kehottaa opettajaa selvittämään, mitä oppilaat ajattelevat ryhmätyöskentelystä, 

ja valmentamaan oppilaita olemaan ja oppimaan yhdessä. Jo tässä vaiheessa korostetaan 

itsearviointia oppilaiden sosiaalisesta osaamisesta. Niin opettajaa kuin oppilaitakin 

kannustetaan tekemään suunnitelma vuorovaikutustaitojen opettamiseksi ja oppimiseksi. 

Seuraavana kohtana muistilistassa on luokan yhteisten pelisääntöjen luominen, minkä 

kerrotaan olevan mahdollista toteuttaa myös pidempiaikaisena prosessina. Saloviidan tapaan 

myös tämä Sahlbergin & Sharanin esittelemä muistilista korostaa, että yhteistoiminnallisuus 

tulisi aloittaa pienillä ryhmillä ja yksinkertaisilla, oppilaita kiinnostavilla tehtävillä. Listan 
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mukaan onnistuneen tiimityön lähtökohtana on riittävä lämmittely ja reflektointi ilman, että 

oppilailta odotetaan tuloksia. Ensimmäisillä yhteistoiminnallisilla opetuskerroilla opettajaa 

kehotetaan varmistamaan erityisen tarkkaan positiivisen keskinäisriippuvuuden ja yksilöllisen 

vastuun olemassaolo. Opettajaa rohkaistaan myös luottamaan oppilaisiin, sillä selkeästi 

ohjeistettuna oppilaat pystyvät suoriutumaan yllättävänkin monimutkaisista tehtävistä. On 

myös tärkeää, että oppilaat tietävät ennen suoritusta, mitä heiltä odotetaan, ja suorituksen 

aikana ja sen jälkeen, miten he onnistuivat. Lopuksi myös Sahlberg & Sharan kannustavat 

etsimään asiasta innostuneen kollegan, jonka kanssa kehittää opetusta yhdessä. (Sahlberg & 

Sharan 2002, 380 – 382.) 

 

Repo-Kaarento (2007, 45) on huomannut tehtävien huolellisen valmistelun ja ohjeistuksen 

auttavan ryhmätyöskentelyn toimimista. Kun työskentely on päässyt vauhtiin, Repo-Kaarento 

korostaa opettajan tehtävän jatkuvan edelleen. Hän itse on todennut hyväksi tavaksi arvioida 

ryhmien työskentelyä kuljeskelemalla luokassa ryhmien välissä keskeyttämättä keskustelua, 

mikä viestii oppilaille opettajan kiinnostuksesta ryhmien toimintaa kohtaan ja samalla 

helpottaa avun kysymistä. 

 

Yhteistoiminnallista oppimista vieraiden kielten opiskeluun soveltanut Kujansuu korostaa niin 

ikään vaiheittaista etenemistä menetelmien käyttöön ottamisessa. Ensimmäiseksi opettajan 

tulee suunnitella istumajärjestys ja ryhmien koostumus, joita molempia on hyvä vaihdella 

säännöllisesti. Seuraavaksi oppilaita tulee motivoida opiskelemaan kyseessä olevaa aihetta ja 

selventää heille mm. opettajan roolia oppimisprosessissa. Oppilaiden olisi myös hyvä 

tiedostaa erilaiset oppimistyylit, jotta erilaisten opetusmenetelmien käyttö olisi helpompi 

hyväksyä. Oppilaille tulisi myös havainnollistaa yhteistyön merkitystä oppimisessa erilaisten 

tehtävien avulla. Kujansuu kehottaa niin opettajaa kuin oppilaitakin arvioimaan ryhmän 

toimintaa. (Kujansuu 2002, 203 – 211.) 

 

5.2 Yhdessä oppiminen ja bändisoitto 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen soveltaminen musiikinopetukseen lienee suurilta osin melko 

mutkatonta. Erilaiset teoriakokonaisuudet ja kuuntelutehtävät on helppo suorittaa 

pienryhmissä, sillä monet menetelmistä ovat kaavamaisesti istutettavissa ns. reaaliaineeseen. 
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Jonkinasteiseksi ongelmaksi uskonkin nousevan yhteistoiminnallisen oppimisen soveltamisen 

käytännön musisointiin, kun  kyseessä on asia, jonka useimmat oppilaista osaavat heikosti tai 

ei ollenkaan. Kaikista yhteistoiminnallisista menetelmistä parhaiten bändisoittoon 

soveltuvaksi näen Johnsonien yhdessä oppimisen, joka määrittelee tarkkaan ne ominaisuudet, 

joita ryhmätyössä tulee olla, mutta ei silti pakota toimintaa minkään tietyn kaavan mukaiseksi. 

Siksi seuraavissa kappaleissa käsittelenkin yhteistoiminnallista bändisoittoa nimenomaan 

Johnsonien yhdessä oppimisen mallin näkökulmasta. Esimerkiksi erilaisiin analyysi- ja 

kuuntelutehtäviin soveltaisin muitakin metodeja. 

 

Yhteismusisointia pidetään usein yhteistoiminnallisena oppimismuotona ilman erityisiä 

toimenpiteitäkin. Vaarat yhteissoiton muuttumisesta ns. perinteiseksi ryhmätyöksi ovat 

kuitenkin samat kuin missä tahansa muussakin aiheessa. Positiivinen keskinäisriippuvuus, 

yksilöllinen vastuu ja yhtäläinen osallistuminen unohtuvat helposti, kun luokan osaavimmat 

musikantit tarttuvat soittimiin jättäen heikommat yleisöön. Vaikka hyvä vuorovaikutus 

parantaa bändin soittosuoritusta, se unohtuu helposti soittajien keskittyessä vain omaan 

osuuteensa. Sosiaalisten taitojen uskotaan usein karttuvan ilman erityistä huomiota pelkässä 

yhteissoitossa ja ryhmän itsearviointi on helppo unohtaa. Musiikintuntien bändisoitossa 

ryhmäkoko voi vaihdella muutamasta oppilaasta kokonaiseen luokkaan. Varsinkin isoissa 

ryhmissä työrauhahäiriöt ovat yleisiä, sillä opettajan keskittyessä ohjaamaan yhtä oppilasta, 

aiheuttaa toinen melua sylissään olevalla kitaralla. Luokassa, joka on täynnä ääntä tuottavia 

soittimia, opettajan on pakko suunnitella oppitunnit niin, etteivät oppilaat pääse työttöminä 

ikävystymään ja aiheuttamaan häiriöitä, vaan että heillä olisi aina tarkoituksenmukaista 

tekemistä. Uskon yhteistoiminnallisen oppimisen olevan ainakin yksi musiikinopettajan 

apukeino. 

 

Koska musiikinopetukseen käytettäviä tunteja on niin peruskoulussa kuin lukiossakin varsin 

vähän, on mielestäni koko musiikinopetus järkevää toteuttaa yhteistoiminnallisesti. Siksi 

musiikinopettajan ensimmäinen tehtävä lukukauden alussa on suunnitella sopiva aikataulu 

yhteistoiminnallisten menetelmien käyttöönottamiseksi. Yleinen mielipide näyttää olevan, 

että yhteistoiminnallisen oppimisen soveltaminen on hyvä aloittaa vaiheittain niin, että 

ensimmäiseksi sovitaan luokan yhteiset säännöt ja keskustellaan siitä, miksi yhteistyötä 

ylipäänsä tehdään. Itse koen erilaiset ryhmäyttävät harjoitukset erittäin tärkeiksi, sillä kuten 

ryhmän kehitysvaiheita kuvaavassa kappaleessa kerroin, saattaa yhteistyön aloittaminen 
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aiheuttaa hämmennystä ja pelkoakin ryhmän jäsenissä. Koenkin järkeväksi minkä tahansa 

musiikinkurssin aloittamisen monin eri ryhmän kiinteyttä edistävin harjoituksin, jotta ryhmän 

jäsenet voivat tutustua toisiinsa ja opetella yhteisiä toimintatapoja. 

 

Jo ennen kurssia opettajan tulee selvittää itselleen, minkälaisia pienryhmiä hän haluaa käyttää. 

Johnsonien mukaan eräs yhdessä oppimisen tunnusmerkeistä on kaikkien ryhmätyyppien, 

muodollisten, vapaamuotoisten ja yhteistoiminnallisten perusryhmien, integroitu käyttö. 

Musiikin luokassa yhteistoiminnallisena perusryhmänä toimii koko luokka. Kurssin alun 

ryhmäyttävät harjoitukset on mielestäni hyvä suorittaa näissä perusryhmissä, sillä näin koko 

ryhmän kiinteys kasvaa ja edellytykset toimia kenen tahansa ryhmän jäsenen kanssa 

yhteistyössä paranevat. Koska yhteistoiminnallinen oppiminen on hyvä aloittaa 

mahdollisimman pienissä ryhmissä, jopa parityöskentelystä, on yhteistoiminnallisen 

musiikinopetuksen seuraava vaihe ottaa käyttöön vapaamuotoinen yhteistoiminnallinen 

oppiminen, jossa oppilaat suorittavat lyhytkestoisia tehtäviä pareittain. Muodolliset ryhmät 

ovat erityisen hyviä käyttää bändisoitossa, sillä ne ovat koossa pidempään ja keskittyvät tietyn 

tehtävän, bändisoitossa esimerkiksi yhden kappaleen opettelemisen, suorittamiseen. 

 

Eräs toimivan ryhmän tärkeimmistä tunnusmerkeistä on yhteinen tavoite. Vaikka 

bändisoitossa luonnollisena tavoitteena on oppia soittamaan tiettyä soitinta tai tietty kappale 

sujuvasti, on mielestäni hyvä edistää oppimista kurssin lopussa olevalla esiintymisellä. 

Tällainen tavoite kannustaa oppilaita ottamaan vastuuta paitsi omasta, myös muiden 

suorituksesta ja kannustamaan koko bändiä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. 

Esiintyessä saa myös suoran palautteen yleisöltä. Palautetta bändin pitäisi kuitenkin saada 

koko kurssin ajan paitsi opettajalta, myös jäseniltään. Opettajan tehtävä olisi siis esimerkiksi 

aina viikon tai kuukauden lopuksi järjestää joko ryhmäkeskustelu tai kerätä kirjallinen palaute 

ryhmän toiminnasta. 

 

Koska koulujen musiikintunneilla vain murto-osa oppilaista osaa soittaa bändisoittimia, on 

perustaidot kussakin soittimessa järkevää opetella perusryhmässä opettajajohtoisesti. 

Esimerkiksi kitaran ja basson soittoa aloittaessa on hyvä opetella lukemaan otetaulukkoja, 

joita oppilaat sitten myöhemmin bändiryhmissään voivat soveltaa itsenäisesti. Rummuissa 

otetaulukkoja vastaava opeteltava asia voi olla esimerkiksi ruudukkonotaatio, pianossa 

perussoinnut ja laulussa äänenmuodostamisen alkeet. Näitäkin taitoja on kuitenkin hyvä 
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opetella yhteistoiminnallisesti vapaamuotoisissa ryhmissä pareittain vaikkapa niin, että 

yhdellä parilla on käytössään yksi kitara/basso, josta etsitään tietyt sävelet tai soinnut. Toinen 

oppilaista voi pitää kitaraa sylissään ja toinen voi asetella soittajan sormet oikeisiin väleihin 

kitaran kaulalla. Näin molempien oppilaiden on osallistuttava tehtävään. Kun perustaidot ovat 

hallinnassa, voi opettaja jakaa oppilaat bändiryhmiin. 

 

5.2.1 Ryhmän koostumus ja sijoittuminen luokkaan 

 

Bändisoiton opetuksessa järkevimmäksi yhteistoiminnalliseksi ryhmämuodoksi koen 

muodollisen yhteistoiminnallisen oppimisen. Mikäli opettajan on mahdollista jakaa koko 

luokka useisiin bändiryhmiin, se kannattaa tehdä. Vaikka parhaimpana yhteistoiminnallisena 

ryhmäkokona pidetään 2 – 4 henkeä, bändiopetuksessa tästä pitänee joustaa 

soitinkokoonpanon mukaan. Jos bändissä on käytössä esimerkiksi rummut, basso, kitara, 

piano ja laulu, jäseniä on oltava vähintään viisi. Viiden tai kuudenkin hengen ryhmissä uskon 

yhteistoiminnallisuuden vielä onnistuvan, mutta seitsemän jäsentä lienee jo liikaa. Vaarana 

kun on mm. alaryhmien syntyminen ja vuorovaikutussuhteiden monimutkaistuminen.  

 

Koska usean musiikinopettajan ongelmana on soitinten vähäisyys, ei tällainen bändiryhmiin 

jakaminen usein ole mahdollista; harjoitusvuorot kun olisi usein mahdotonta järjestää. Mikäli 

käytössä on edes kaksi tilaa, joista toisessa on bändivarusteet, voisi opetuksen järjestää 

esimerkiksi niin, että jokainen bändiryhmä viettää vuorollaan yhden tunnin 

yhteistoiminnallisesti ohjelmistoaan harjoitellen, kun muu luokka keskittyy muihin tehtäviin 

opettajan johdolla vaikkapa vapaamuotoista yhteistoiminnallista oppimista hyödyntäen.  

 

Toinen vaihtoehto muodollisten ryhmien käyttöön on jakaa oppilaat pienryhmiin 

soitinryhmittäin. Lopulta pienryhmät koottaisiin isoksi yhtyeeksi, jossa pienryhmissä 

opetelluista stemmoista tehdään yksi kokonaisuus. Kun bändiryhmissä yksilöllinen vastuu 

toteutuu luonnollisesti jokaisen soittaessa eri soitinta, soitinryhmissä ryhmän jäsenet voivat 

esimerkiksi soittaa kappaleen eri osissa ja näin jakaa vastuun. Soitinryhmissä ongelmana on 

kuitenkin soitinten puuttuminen, esimerkiksi rumpuja tai bassoja kouluissa on yleensä 

korkeintaan kahdet. 
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Yhteistoiminnallisten periaatteiden mukaisesti ryhmän tulee olla mahdollisimman 

heterogeeninen. Ennen bändiryhmien jakamista opettajan on hyvä tavata luokka ainakin 

kerran ja teettää kysely oppilaiden taidoista ja asenteesta musiikkia ja ryhmätyötä kohtaan. 

Näin opettaja voi jakaa oppilaat ryhmiin hedän kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. 

Samoin opettaja pystyy järjestämään esimerkiksi levottomat tai epävarmat oppilaat eri 

ryhmiin. Joka ryhmässä olisi myös hyvä olla taitava oppilas, joka paitsi motivoi oppimaan, 

myös pitää soiton koossa. 

 

Musiikinopettajan tulee kiinnittää erityistä huomiota ryhmien sijoittamisesta luokkaan, sillä 

jokainen ryhmä tarvitsee soittamiseen omaa rauhaansa. Koska harvoissa kouluissa on 

käytössä kovinkaan montaa tilaa musiikinopetukseen, uskonkin ensin mainitsemieni 

bändiryhmien käyttämisen olevan soitinryhmiä käytännöllisempää. Tällöin yksi ylimääräinen 

tila olisi tarpeeksi. Kätevintä musiikinluokassa olisi käyttää pulpettien sijaan pelkkiä tuoleja, 

joita on helppo siirrellä tarpeen mukaan mihin järjestykseen tahansa. Tämä on kätevää paitsi 

yhteistoiminnallisuuden myös musisoinnin kannalta. 

 

5.2.2 Perusperiaatteiden täyttyminen 

 

Yhdessä oppimisessa kenties tärkeintä on niin sanottujen perusperiaatteiden (positiivinen 

keskinäisriippuvuus, yksilöllinen vastuu, kasvokkain tapahtuva kannustava vuorovaikutus, 

sosiaaliset taidot ja ryhmän suorittama prosessointi) täyttyminen. Vain näiden periaatteiden 

ollessa mukana toiminnan toteuttamisessa voidaan puhua yhdessä oppimisesta.  

 

Positiivinen keskinäisriippuvuus voidaan Johnsonien mukaan varmistaa monin eri tavoin. 

Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiset palkinnot, jaetut tehtävät ja toisiaan täydentävät roolit. 

(Johnson & Johnson 2002, 109.) Bändiryhmissä positiivinen keskinäisriippuvuus on taattu, 

sillä jonkun jäsenistä puuttuessa bändi ei ole enää kokonainen. Johnsonit (2002, 109) 

korostavat myös yhteisten oppimistavoitteiden luomista, mikä useimmiten on selkeää myös 

bändisoitossa. Tietyn kappaleen opetteleminen bändinä vaatii sen jokaisen jäsenen 

oppimisprosessia. 
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Kasvokkain tapahtuva kannustava vuorovaikutus vaatii opettajalta työtä mm. sille edullisen 

oppimisilmapiirin luomisessa. Tämä voidaan yhdistää toiseen perusperiaatteeseen, 

sosiaalisten taitojen opetteluun, sillä nämä kaksi kulkevat käsikkäin yhtenä kokonaisuutena. 

Oppilaiden on hyvä tiedostaa, että kaikenlainen palaute vaikuttaa suoritukseen, ja kaikkien 

ollessa yhteisellä asialla, palautteen on hyvä olla kannustavaa. Ryhmän suorittaman 

prosessoinnin periaatteen mukaisesti opettaja voi velvoittaa ryhmän keskustelemaan joka 

bändiharjoituksen päätteeksi siitä, miten yhteistyö sujui, mikä meni hyvin ja mikä huonosti. 

Kannustaminen pieniin positiivisiin eleisiin myös harjoituksen aikana on hyväksi niin hyvän 

vuorovaikutuksen kuin sosiaalisten taitojenkin oppimiselle. 

 

Yksilöllinen vastuu toteutuu positiivisen keskinäisriippuvuuden lailla luonnollisesti 

bändisoitossa. Kun jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä bändissä, ei niin sanottuja 

vapaamatkustajia mahdu mukaan, toisin kuin perinteisessä bändiopetuksessa, jossa koko 

luokka soittaa yhdessä tai vaihtoehtoisesti osa istuu paikallaan kuuntelemassa. 

 

5.2.3 Ehdotus yhdessä oppimisen soveltamisesta 

 

Bändin tavoitteena on käyttää tunti uuden kappaleen kertosäkeistön opettelemiseen. Opettaja 

tekee etukäteen tarkan ja selkeän kirjallisen ohjeistuksen ryhmälle, jonka yhdellä jäsenellä on 

ohjeiden lukijan rooli.  

 

Ensimmäiseksi ryhmä kuuntelee opeteltavan kappaleen yhdessä ryhmän järjestäjän jokaiselle 

jakamista nuoteista seuraten. Kun kappale on jokaisen mielestä omaksuttu, oppilaat menevät 

kukin oman soittimensa ääreen (tässä bändissä rummut, basso, kitara, piano ja 2 laulajaa) ja 

opettelevat osuutensa opettajan tekemien ohjeiden mukaisesti. Rummuille ohje voi olla 

ruudukkonotaation avulla kirjoitettu komppi, bassolle ja kitaralle otetaulukot, pianolle soinnut 

ja laululle esimerkiksi äänitteen perusteella opeteltava toinen ääni. Kun jokainen on oppinut 

oman osuutensa, voivat bändin jäsenet yhdistyä soitinpareiksi (rummut & basso, kitara & 

piano, laulu & laulu), jotka tarkistavat toistensa osaamisen ja opettelevat soittamaan 

osuutensa yhdessä. Seuraavaksi parit esittelevät oppimansa muille bändin jäsenille, jotka 

antavat palautetta suorituksesta. Lopulta bändi kootaan vielä yhteen ja kappaleen 

kertosäkeistö opetellaan soitettamaan ja laulamaan yhdessä. Ohjeistuksessa voidaan korostaa 
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suorituksen arviointia sen aikana, mutta varsinainen itsearviointi suoritetaan vasta 

bändiharjoituksen lopuksi. 

 

Arviointia varten opettaja jättää muun luokan tekemään itsenäistä työskentelyä ja tulee 

kuuntelemaan bändiryhmän aikaansaannosta. Annettuaan palautteen suorituksesta opettaja 

johtaa vielä itsearviointikeskustelun, jossa bändi arvioi suoriutumistaan tehtävästä. Keskustelu 

toimii myös apuna opettajalle oman työnsä kehittämisessä.  
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6 POHDINTA 

 

Musiikin ollessa yksi tärkeimmistä yhteistyötaitoja kehittävistä oppiaineista koulussa, sen 

toteuttaminen yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaisesti lienee lähes 

itsestäänselvää. Aiheeseen liittyvien tutkimusten vähäisyys kuitenkin mielestäni osoittaa, ettei 

monikaan musiikinopettaja ainakaan tietoisesti sovella yhteistoiminnallista oppimista 

opetukseensa. Tämän tutkielmani tavoitteena oli selvittää, mitä yhteistoiminnallinen 

oppiminen ja bändisoitto musiikinopetuksessa ylipäänsä ovat, ja miten yhteistoiminnallista 

oppimista voi soveltaa bändisoiton opettamiseen. Selvitettyäni yhteistoiminnallisen oppimisen 

periaatteita ja tutustuttuani sen eri menetelmiin totesin Johnsonien yhdessä oppimisen mallin 

soveltuvan parhaiten niinkin käytännönläheiseen opetukseen, kuin bändisoitto on. Johnsonien 

malli ei sido opettajaa mihinkään tiettyyn kaavaan, vaan antaa paremminkin lähtökohdat 

opetuksen järjestämiselle niin, että se edistää yhteistoiminnallisuutta.  

 

Bändisoiton opettaminen pienryhmittäin samanaikaisesti koko luokan kanssa osoittautui 

hankalaksi myös yhteistoiminnallisten periaatteiden kautta. Suurimpana ongelmana on tilojen 

ja soittimien puute. Kuitenkin pienryhmien käyttäminen niin, että ryhmät harjoittelevat 

vuorotellen yksi kerrallaan tuntui toimivalta ratkaisulta. Tällöin opettaja voi hyödyntää muita 

yhteistoiminnallisen oppimisen muotoja muun ryhmän kanssa.  

 

Tulevaisuudessa olisi hyvä testata yhdessä oppimista bändisoitossa myös käytäntöön ja 

selvittää, onko sillä merkitystä oppimistulosten tai vuorovaikutustaitojen kehittymisen 

kannalta. Kun kyseessä on niinkin vuorovaikutuksellinen toiminta kuin bändisoitto, uskon 

yhteistoiminnallisesta oppimisesta olevan hyötyä varsinkin suorituksen parantumisena. 

Mielenkiintoisena tulevaisuuden tutkimusaiheena näen myös ryhmäyttämisen tarpeen ennen 

bändisoiton aloittamista. Tutkimuksen mukaan varsinkin tytöt ovat varsin epävarmoja omasta 

osaamisestaan, minkä uskon vaikuttavan myös toimintaan osallistumiseen, yhdessä 

musisoidessa kun antaa itsestään varsin paljon ulkopuolisten arvioitavaksi. Nämä kysymykset 

seuraavat perässäni luultavasti vielä seuraavan vuoden, kun kirjoitan graduani 

kandidaatintutkielmani aiheesta jatkaen. 
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