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Pirkko Paananen-Vitikka

Säveltämisestä ja improvisaatiosta on tullut osa musiikin oppimis-
ta niin peruskoulussa, lukiossa kuin taiteen perusopetuksessakin. 
Kunkin koulutusmuodon oppimisen tavoitteet määritellään valtakun-
nallisissa opetussuunnitelman perusteissa sekä niihin perustuvissa 
paikallisissa opetussuunnitelmissa. Valtakunnallisissa linjauksissa 
korostetaan arvioinnin perustumista oppimistavoitteisiin ja arvioin-
tikriteerien avoimuutta ja välittämistä oppilaille. Miten säveltämisen 
ja improvisaation oppimista voi arvioida? Miten tavoitteet asetetaan 
ja millaisin kriteerein niiden saavuttamista arvioidaan, kun kyse on 
uutta luovasta toiminnasta, jossa ongelmat ovat tyypillisesti avoimia 
ja ratkaisut yksilöllisiä? Tarkastelen arvioinnin lähtökohtia eri tutki-
mustraditioista kumpuavien luovuuskäsitysten valossa, valtakunnal-
listen opetussuunnitelmien perusteiden ja kansainvälisten arviointi-
käytönteiden valossa sekä lasten sävellykseen ja improvisointiin ja 
arviointiin kohdistuvan tutkimuskirjallisuuden valossa. 

Lopuksi esittelen Säpe 3 -hankkeen keskusteluissa esiin nousseita 
havaintoja arvioinnista. Eri näkökulmille on yhteistä se, että arvioin-
nin ensisijaiseksi tarkoitukseksi käsitetään oppilaan luovan prosessin 
ja luovan muusikkouden kehittymisen tuki. Keskiössä on arvioinnin 
formatiivinen funktio ja myönteinen, kannustava palaute. 
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Musiikillinen luovuus, säveltäminen ja  
improvisaatio

Luovuudella tarkoitetaan kykyä ratkaista ongelma tai käyttäytyä 
tilanteessa uudella ja omaperäisellä tavalla. Luovan prosessin lop-
putuloksena on usein luova tuote, joka voi johtaa uuteen luovaan 
prosessiin. Kriteereinä luovalle tuotteelle tai toiminnalle pidetään uu-
tuuden ja omaperäisyyden hyödyllisyyttä tai käyttökelpoisuutta siinä 
kontekstissa, jossa se on tuotettu (Amabile 1996). Luovuus edel-
lyttää älyllisten kykyjen, tiedon, ajattelutyylien, persoonallisuuden, 
motivaation ja ympäristön muodostamien voimavarojen yhdistämis-
tä (Sternberg & Lubart 1999). Tästä näkökulmasta luovuus voidaan 
tulkita koko elämän läpäiseväksi asennoitumiseksi ja prosessina jopa 
koko elämän mittaiseksi. 

Improvisaationa ilmenevä spontaani musiikillinen luovuus on syn-
nynnäinen generatiivinen kyky (Azzara 2008; Moorhead & Pond 
1978), jota ilmenee jo vauvan vokaalisessa leikissä ja rytmisessä 
tuottamisessa (Papousek 1996) ja improvisaatiossa koko lapsuusiän 
ajan, mikäli siihen tarjotaan tilaisuus (Upitis 1987; Paananen 2003). 
Kun lapsi keksii musiikkia yhdistellen ääniä jotakin säännönmukai-
suutta käyttäen mukaan, jokaista uutta yhdistelmää voidaan pitää 
luovana tekona (Tafuri 2006). Musiikilliseen luovuuteen voidaan op-
pia, ja improvisaatio kehittää lasten musiikillista joustavuutta, oma-
peräisyyttä ja musiikillisen syntaksin hallintaa (Koutsoupidou 2008; 
Koutsoupidou & Hargreaves 2009). 
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Webster (2002) määrittelee musiikillisen luovuuden aktiiviseksi, 
strukturoituneeksi äänellä ajattelun prosessiksi (thinking in sound), 
jonka päämääränä on synnyttää tekijälleen uusi tuote. Säveltäminen 
ja improvisointi ovat intentionaalista toimintaa. Intentionaalisuus ei 
merkitse sitä, että luovuus rajoittuisi rationaaliseen päättelyyn. Päin-
vastoin luovaa prosessia kuvataan usein kokonaisvaltaiseksi siten, 
että myös tunnealueet ovat aktivoituneina, ja ajattelulle on tyypillistä 
vapaa virta, assosiointi. Aistihavainnot ja mielikuvat ovat keskeinen 
osa prosessia. 

Useat luovan prosessin (Wallas 1926; MacKinnon 1963; Abbs 1989; 
Webster 2002) ja sävellysprosessin mallit (Heinonen 1995; Sloboda 
1985; Brown 2003) muistuttavat toisiaan ydinrakenteiltaan. Wallasin 
(1926) nelivaiheinen luovan prosessin malli on havaittavissa kaikkien 
muiden mallien taustalla. Tämän mallin mukaan luovan prosessin 
vaiheet ovat: 1) valmisteluvaihe, 2) haudutusvaihe, 3) työstämisvai-
he ja 4) viimeistelyvaihe. Kyseiset vaiheet voivat esiintyä säveltämi-
sessä myös eri järjestyksessä ja toistua syklisesti lukuisia kertoja 
(Burnard & Younker 2004).

Improvisaation on synnyttävä reaaliajassa. Improvisaatio edellyttää 
musiikillisen sanavaraston sisäistämistä ja sitä, että yksilö kyke-
nee ilmaisemaan musiikillisia ideoita spontaanisti esittämishetkellä 
(Azzara & Alden 2016). Täten improvisaatio edellyttää myös sujuvia 
motorisia taitoja. Motorinen skeema sisältää sellaiset liikkeen ylei-
simmät piirteet, jotka soveltuvat mahdollisimman moneen tilantee-
seen; liikkeen hienovaraisemmat piirteet määrittyvät kulloisestakin 
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tilanteesta käsiin (Pressing 1988). Voidaan kuitenkin ajatella, että 
improvisaatiotapahtumien välillä tapahtuu ideoiden hauduttamista ja 
työstämistä, jonka avulla tutkitaan ja järjestetään uudelleen musii-
kin rakenteellisia suhteita sekä hiotaan musiikillis-motorisia malleja 
(ks. Pressing 1988; Clarke 1988). Improvisaation ei tarvitse perustua 
mihinkään tyyliin eikä hyödyntää perinteisiä tai tuttuja instrument-
teja ja äänilähteitä. Kun improvisoidaan synnyttämällä ääntä täysin 
uudenlaisilla tavoilla, motoriset taidot tätä varten täytyy hankkia tai 
hyödyntää jotakin jo olemassa olevaa motorista mallia uudessa kon-
tekstissa.

Säveltämisessä tuotetta on mahdollista muokata ja viimeistellä. 
Säveltäminen edellyttää musiikillisia taitoja, jotka eivät ole sidottuja 
motorisiin taitoihin samalla tavoin kuin improvisaatioesitys. Säveltä-
jän ei tarvitse hioa sävellystään esityskuntoon, vaikka niin monesti 
tapahtuukin. Laajojen moniäänisten teosten esittämiseen tarvitaan 
orkesteria ja/tai tietotekniikkaa. Säveltämisessä äänen generointita-
poja on hyvin monia. Ihmisäänellä ja soittimilla improvisointi on lap-
sille ja nuorille tuttu ja luonteva työtapa. Myös musiikkiteknologian 
tarjoamat äänenmuokkaus- ja ohjelmointitavat ovat tulleet tutuiksi 
yhä nuoremmille ikäpolville helppokäyttöisten sovellusten myötä. 
Sävellysstrategiat ovat opittavissa ja arvioitavissa olevia taitoja, sa-
moin kuin säveltämisessä tarvittavat muut taidot, kuten notaatio-, 
soitinnus-, äänitys- ja äänenmuokkaustaidot jne.
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Arvioinnin käsite 

Säveltäjä arvioi tuotettaan suhteessa päämäärään useissa luovan 
prosessin vaiheissa. Valmisteluvaiheessa säveltäjä arvioi materiaa-
leja. Idean syntymisen jälkeen sen potentiaalia punnitaan. Tuotteen 
arviointia tapahtuu välivaiheissa ja viimeistelyvaiheessa (Heinonen 
1995; Brown 2012). Aikuinen säveltäjä kykenee arvioimaan tuotta-
misprosessiaan eli reflektoimaan toimintaansa myös metakognitii-
visella tasolla. Ideointi ja hauduttaminen sisältävät vaiheita, jolloin 
rationaalinen päättely väistyy taustalle intuitiivisten prosessien 
noustessa pinnalle. Tietoista kritiikkiä lykätään, koska siitä voisi olla 
suoranaista haittaa etenemiselle.

Improvisaatiossa arviointia tapahtuu tutkimis- ja harjoitteluvaiheissa 
sekä esityksen jälkeen. Suuri osa musiikillis-motorisista skeemoista 
on tahdonalaisen tarkkaavuuden ulkopuolella. Tarkkaavuuden fokuk-
sessa voi olla vain osa toiminnasta. Intentio kohdistuu toimintaa oh-
jaaviin ylätason piirteisiin, jotka tuottamisessa ovat keskeisiä.

Säveltämisen oppimisen arviointi puolestaan on toimintaa, jonka 
avulla oppijalle tuotetaan tietoa tämän oppimisesta ja kehittymisestä 
säveltämisessä. Arvioinnilla motivoidaan oppijaa. Arviointi kohdistuu 
oppimiseen, jolloin arvioidaan säveltämisen oppimistavoitteiden 
toteutumista. Oppimisen arviointi voi olla objektiivista mittaamista 
tai evaluoivaa subjektiivista arviointia tai kumpaakin (Azzara & Alden 
2016). Arviointia suoritetaan myös oppimista varten, jolloin kasvat-
tajan tehtävänä on suunnitella, kuinka hän tukee oppimisprosessia. 
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Jokainen luotu sävellys ja improvisaatio ovat paitsi yksittäisen pro-
sessin kulminaatioita myös askelia seuraavaan luovaan prosessiin, 
jonka kautta opitaan luovasta tuottamisesta jälleen jotakin uutta. 

Diagnostinen, formatiivinen ja summatiivinen arviointi muodostavat 
dynaamisen osan opetus–oppimisprosessia siten, että opetuksen 
kulussa opettaja huomioi joustavasti oppilaiden aiemman kokemuk-
sen, suuntaa opetusta sen perusteella ja motivoi oppilaita palautetta 
antamalla (Tynjälä 1999; Koppinen, Korpinen & Pollari 1999). Diag-
nostisessa arvioinnissa selvitetään oppijan lähtötaso uuden opetus-
jakson alussa. Formatiivisessa arvioinnissa oppilasta motivoidaan 
oppimisen kulussa ja tuotetaan tietoa opettajalle opetuksen suun-
taamisen tarpeista. Oppilaan itsearvostuksen kehittäminen edellyt-
tää, että hänen edistymisestään annetaan säännöllistä, positiivista 
ja yksityiskohtaista palautetta erityisesti niiltä alueilta, jotka hän itse 
kokee merkityksellisiksi, ja että korjaava palaute on täsmällistä ja 
koskee vain suoritusta (Koppinen, Korpinen & Pollari 1999). Sum-
matiivisella arvioinnilla tarkoitetaan päättöarviointia, joka perustuu 
oppijan koko oppimisprosessiin. Keskeistä säveltämisen arvioinnis-
sa on ohjaava ja tulevaisuuteen suuntautuva, ennustava tehtävä eli 
arvioinnin formatiivinen funktio.



68

Säveltämisen arviointi valtakunnallisissa opetus- 
suunnitelmien perusteissa ja kansainvälisessä 
kehyksessä

”Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden so-
veltamisesta häneen.” (Lukiolaki 629/1998, 17 § 2 mom., muutettu 
lailla 1116/2008)

Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet suuntaavat ope-
tussuunnitelmien tekoa ja velvoittavat koulutuksen järjestäjiä päät-
tämään arvioinnin perusteista kunkin oppilaitoksen opetussuun-
nitelmassa. Peruskoulun valtakunnallisen opetussuunnitelman 
perusteissa (POPS2014) todetaan valtaosan arvioinnista olevan 
opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Keskiössä on ohjaa-
va ja kannustava palaute sekä tieto edistymisestä ja osaamisesta 
eli formatiivinen arviointi. Arvioinnin tulee olla oikeudenmukaista, 
eettistä ja monipuolista, ja sen tulee kehittää oppilaan itsearviointi-
taitoja. Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen ja 
päättöarviointiin yhtenäistämään arviointia. (POPS2014, 47–48.)

Säveltämisen tavoitteet ja arvioinnin perusteet on kuvattu valtakun-
nallisissa linjauksissa suurpiirteisesti, määrittelemättä mitenkään 
esimerkiksi tehtävien laajuutta. Luokilla 3.–6. musiikin tavoitteena 
T5 on rohkaista oppilasta improvisoimaan ja tekemään pienimuo-
toisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja 
TVT-teknologiaa käyttäen. Arvosanan 8 perusteena on keksiä ”omia 
ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja 
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ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjo-
amia mahdollisuuksia”. (POPS2014, 263–265.) Luokilla 7. –9. mu-
siikin tavoitteena T6 on kannustaa oppilaita rakentamaan luovaa 
suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen, 
säveltämiseen ja taiteidenväliseen työskentelyyn. Päättöarvioinnin 
kriteeri arvosanalle 8 kyseisessä tavoitteessa on, että oppilas ”osaa 
käyttää musiikillisia tai muita äänellisiä elementtejä kehittäessään ja 
toteuttaessaan uusia musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä”. 
(POPS2014, 422–424.)

Lukion valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa 
(LOPS2019, 341) luovan musisoinnin tavoite on, että oppilas ”suh-
tautuu kiinnostuneesti ja uteliaasti musiikkiin sekä muuhun taiteel-
liseen ilmaisuun, kokeilee rohkeasti uusia ja epätavallisiakin musii-
killisia ideoita myös yhdessä muiden kanssa sekä ymmärtää luovan 
prosessin luonnetta ja sietää keskeneräisyyttä”. Arvioinnin tulee 
kohdistua tietojen ja taitojen, ei musikaalisuuden, arviointiin. Luovaa 
ilmaisua sisältyy kahteen pakolliseen musiikin kurssiin sekä valin-
naiseen valtakunnalliseen kurssiin MU4 Demo – luovasti yhdessä, 
jonka tavoitteena on, että opiskelija ”kehittää luovaa osaamistaan 
musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa, ottaa vastuuta 
ryhmän musiikillisesta toiminnasta, syventää ymmärrystään mu-
siikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista ja hahmottaa 
musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan”. (LOPS2019, 
342–343.)
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Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän valtakunnalliset perus-
teet (TPO2017) ovat musiikillisen luovuuden suhteen hieman yksi-
tyiskohtaisimmat, mutta sävellystaitoon liittyviä tavoitteita niihin ei 
ole kirjattu. Linjaukset edellyttävät, että säveltäminen ja improvisoin-
ti muodostavat oman tavoitealueensa perusopinnoista syventäviin 
opintoihin. Oppimisen arviointi painottuu jatkuvan palautteen anta-
miseen ja oppilaan itsearviointitaitojen vahvistamiseen. Arvioinnilla 
tuetaan ”oppilaan taitojen syvenemistä opintojen painottumisen ja 
lopputyön mukaisesti”. Lopputyö voi liittyä säveltämiseen tai impro-
visaatioon. Sen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan itse työlleen 
asettamat tavoitteet. Päättöarviointi kuvaa oppilaan edistymistä suh-
teessa opintojen tavoitteisiin, oppimisen ja osaamisen vahvuuksia 
painottaen. (TPO2017.)

Musiikillisiin rakenteisiin, esteettiseen ilmaisuun tai tekniseen osaa-
miseen liittyviä arviointikriteereitä luoville tuotteille ei esiinny eri kou-
lutusmuotojen valtakunnallisissa linjauksissa. Opettajan tehtävänä 
on arvioida oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuun-
nitelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä laatia kuhunkin kurssiin ja 
tehtävänantoon tavoitteet ja niiden mukaiset arviointiperusteet. Suo-
men ohella on monia muita maita, joissa valtakunnalliset linjaukset 
eivät määrittele musiikillista luovuutta ja sen arviointia (ks. Leung et 
al. 2012). Seuraavan sivun taulukossa esitetään kolme konkreettista 
esimerkkiä, kuinka eri tyyppisiä 10–12-vuotialle lapsille suunnattuja 
luovia tehtäviä arvioidaan Englannissa, Australiassa ja Hongkongissa 
paikallisissa kouluissa (Leung et al. 2012).

Taulukko 1. Esimerkkejä tehtäväkoh-
taisista arviointikriteereistä kolmessa 
eri maassa (Leung et al. 2012).
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Koulu/ikäryhmä Sävellystehtävä Onnistumisen 

kriteerit

Missä luovuutta voi käyt-

tää, miten tunnistetaan?

St. Oswald’s Primary 
School, Sefton Enlanti. 

10–11-vuotiaat oppilaat

Oppilaita kehotetaan 
luomaan hölkkäämistä 
esittävä kappale käyttäen 
perkussioita. Kappaleet 
esitetään koko luokalle. 
Kerrotaan, mitä 
hölkkäämisen piirrettä 
kappale esittää.

Soittimien selkeä ja perus-
teltu käyttäminen. Äänen 
liittyminen hölkkäystee-
maan (esim. hengittä-
miseen, liikenteeseen)

Joustavuus erilaisten perkus-
siosointivärien luomisessa.
Äänen yhdistäminen uudella 
tavalla mutta sopivasti kon-
tekstiin. Opettajat tunnistavat 
luovuuden epämuodollisesti 
kommentoimalla.

Apollo Parkways Primary 
School, Melbourne,
Australia

11–12-vuotiaat oppilaat

Oppilaat työskentelevät  
pareittain. He tuovat 
aiemmin kuuntelemansa 
musikaaliteeman MIDI-tie-
doston GarageBandiin. He 
järjestävät sen uudelleen 
vaihtamalla instrumentteja, 
lisäämällä luuppeja tai 
muuttamalla tempoa.

MIDI-tiedostoa manipuloi-
daan siten, että siitä tulee 
pop-/rock-tyylinen. Tasa-
painossa oleva teos, jossa 
on selkeä intro ja lopetus.

Tutun melodian muokkaaminen 
toisen tyyliseksi GarageBandilla.

G. T. College
Hong Kong

11–12-vuotiaat oppilaat

Oppilaat sovittavat uudel-
leen annetun kappaleen. 
He harjoittelevat soitta-
maan sovituksensa ja esit-
tävät sen luokalle. Opettaja 
antaa palautetta koko luo-
van prosessin ajan.

Yhteistyö ryhmän 
jäsenten kanssa. 
Tiimihenki ilmenee 
työskentelyssä. Tekniikka 
on havaittavissa sovituk-
sessa ja esityksessä.
Esityksestä välittyy  
ilmaisu.

Instrumenttien valinta. 
Instrumenttien innovatiivinen 
käyttö sovituksessa. Tehtävien 
ja osatavoitteiden suunnittelu ja 
toteutus annetussa ajassa.  
Esityksen tulkinta.
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Yhdenmukaistetumpaa arviointia edustaa Yhdysvalloissa National 
Association for Music Education -musiikkikasvatusjärjestön laatima 
Music Model Cornerstone Assesment (2017), joka perustuu ns. The 
core music -standardeille. Arviointia tapahtuu luovan prosessin eri 
vaiheissa, jotka on nimetty kuvitteluvaiheeksi (imagination), suunnit-
telu- ja valmistamisvaiheeksi (plan and make), arviointi- ja viimeiste-
lyvaiheeksi (evaluate and refine) sekä esittämisvaiheeksi (present/
perform).

Kukin luovan prosessin vaihe sisältää useita suorituskategorioita, 
jotka puolestaan kuvataan neliportaisina tasokuvauksina sen suh-
teen, kuinka hyvin kukin suoritus täyttää kriteerit. Taso 1 on kehittyvä 
(emerging), taso 2 on kriteeriä lähestyvä (approaches criterion), taso 
3 on kriteerin täyttävä (meets criterion) ja taso 4 kriteerin ylittävä 
taso (exceeds criterion). 

Esimerkiksi viidennen (5th grade) luokan säveltämisessa kuvittelu-
vaihe sisältää kolme suorituskategoriaa, jotka ovat jäljittely (echo), 
vastavuoroinen improvisointi (call and response) sekä musiikin ele-
menttien tutkiminen (exploration of elements of music). Edelleen, 
esimerkiksi call and response -suorituskategorian neljä suoritusta-
soa ovat: 

• Taso 1: Kysymyksen kopioiminen 

• Taso 2: Vastaus ilmentää vähän luovuutta ja / tai on  
eri mittainen kuin kysymys 
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• Taso 3: Vastaus on luova ja ilmaisuvoimainen ja 
 sopivan pituinen

Kyseinen järjestelmä on erittäin yksityiskohtainen ja laaja. Se erit-
telee arvioinnin tehtäviä jokaisessa luovan prosessin vaiheessa ja 
saattaa olla laajuudessaan työläs opettajan työkaluksi. Se pyrkii ob-
jektiivisuuteen, mutta edellä mainituissa kriteereissä on silti tulkin-
nanvaraisuuksia, jotka riippuvat arvioijasta.

Luovuustutkimuksen suunnat arviointia  
suuntaavina taustatrendeinä

Opettajan käsityksellä luovuudesta on suorastaan ratkaiseva rooli 
säveltämisen arvioinnissa, laatiihan suomalainen opettaja arvioin-
nin perusteet itse. Arvioiko opettaja luovaa prosessia vai tuotetta 
vai molempia? Ovatko prosessissa arvioitavana tunneprosessit vai 
teoksen musiikillinen rakentuminen vai molemmat? 

Mitä piirteitä oppilaan tuotteesta arvioidaan? Arvioidaanko uutuutta, 
omaperäisyyttä, ilmaisuvoimaa, tyyliä, taitavuutta, musiikillisia ra-
kenteita tai teknistä osaamista? Millainen arviointi auttaa kulloinkin 
oppilasta eteenpäin sävellystaidoissa ja itsearviointitaidoissa? 
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Erilaisten yksilöllisten luovuuskäsitysten taustalla vaikuttanevat pait-
si opettajien omat kokemukset säveltämisestä ja sen ohjaamisesta 
myös luovuustutkimuksen eri suuntaukset. Luovuudessa voidaan 
erottaa viisi erilaista tutkimusperinnettä: psykometrinen, psykody-
naaminen, kognitiivinen, neuropsykologinen ja sosiaalipsykologinen/
kulttuurinen traditio.

Psykometrisessa tutkimuksessa luovuus käsitettiin osaksi älykkyy-
den moniulotteista järjestelmää (Guilford 1950). Luovuutta pyrittiin 
mittaamaan kehittämällä sitä varten rakennettuja testejä, joista tun-
netuimmat ovat Torrancen (1974) neljää luovuuden osatekijää, vuo-
lautta, joustavuutta, omaperäisyyttä ja viimeistelykykyä, mittaavat 
testit. Tehtävä voi olla esimerkiksi, kuinka monta erilaista käyttötar-
koitusta henkilö keksii tiiliskivelle. Vuolautta mitataan yksinkertaises-
ti vastausten määrällä. Joustavuutta mitattaessa selvitetään, kuinka 
monta eri tyyppistä käyttötarkoitusta henkilö kykenee keksimään. 
Omaperäisyyttä osoittaa, kuinka harvinainen vastaus on suhteessa 
muihin vastauksiin, ja viimeistelykykyä vastauksen yksityiskohtai-
suus. Torrancen testien pohjalta kehitettiin musiikillisia luovuustes-
tejä myös lapsille. 

Näistä testeistä ehkäpä tunnetuin on Websterin (1994) MCTM-II-tes-
ti, joissa musiikillisen luovuuden osatekijät olivat sävellyksen laajuus 
tai musiikillisen ideoinnin vuolaus, musiikillisten ideoiden joustavuus 
eri konteksteissa, omaperäisyys sekä musiikillinen syntaksi eli ryt-
min, melodian ja harmonian rakenteellisten säännönmukaisuuksien 
hallinta. 
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Eri osatekijöiden pistemääristä muodostettiin luovuuden kokonais-
pistemäärä. Havaittiin myös, että luovuustestit mittaavat eri kykyjä 
kuin musikaalisuustestit.

Psykometristä näkökulmaa voidaan hyödyntää säveltämisen arvioin-
nissa esimerkiksi silloin, kun oppiminen on musiikillisiin tavoitteisiin 
sidottua ja oppilaiden toivotaan kiinnittävän oppimisprosessissaan 
huomiota edellä mainittuihin luovuuden osatekijöihin. Vuolauden har-
joitteleminen voi olla pyrkimistä keskeytymättömään musiikilliseen 
”tajunnanvirtaan”, jonka seurauksena sujuva musiikillis-motorinen 
ilmaisu voi kehittyä improvisaatiossa. Joustavuutta voidaan kehittää 
esimerkiksi harjoittelemalla motiivien transformointia eri konteks-
teihin. Omaperäisten, odottamattomien yhdistelmien muodostami-
nenkin on harjoiteltavissa esimerkiksi aisti- ja mielikuvaharjoituksin 
(ks. esim. Schafer 1976), ja musiikillisen syntaksin hallinta puoles-
taan kehittyy musiikkikulttuurin tyypillisiä muotoja muuntelemalla.

Psykometrisen tutkimuksen rinnalla samanaikaisesti kehittyi psyko-
dynaaminen tutkimussuunta, jossa kiinnostus kohdistui erityisesti 
luovan prosessin tietoisiin ja tiedostamattomiin elementteihin ja nii-
den analysoimiseen. Tässä tutkimustraditiossa oletetaan luovuuden 
kumpuavan yksilön mielensisäisistä, mahdollisesti hyvin varhaisista 
tiedostamattomista ristiriidoista ja sopeutumattomuudesta (Kris 
1952; Kubie 1958). 
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Näissä niin sanotuissa kriisiteorioissa oletetaan mielensisäisen, 
tiedostamattomaan kerrokseen torjutun kriisin sitovan suurta mää-
rää psyykkistä energiaa ja luovan prosessin tarjoavan torjuttujen 
tunteiden käsittelylle kanavan, jonka kautta tunteiden käsittely voi 
tapahtua metaforisesti ja psyyken kannalta turvallisella tavalla. Psy-
kodynaaminen näkökulma on relevantti erityisesti terapeuttisissa 
tai kasvatuksellisissa konteksteissa, joissa pyritään ymmärtämään 
luovan prosessin lähtökohtia ja niiden suhdetta syntyvään teokseen. 
Sävellyksen opettaja voi esimerkiksi käydä dialogia oppilaan kanssa 
teokseen liittyvistä mielikuvista, idean osasista, unista ja tunneti-
loista, jotka tuntuvat merkitykseltään keskeisiltä. Dialogia käydään 
näistä seikoista musiikillisten muotojen ja ilmaisun kautta. Psyko-
dynaaminen näkökulma liittyykin lähinnä arvioinnin formatiiviseen 
funktioon tuomalla piilossa olevan tunnemaailman esiin korvin kuul-
taviksi ääniksi, musiikillisiksi metaforisiksi muodoiksi, ja soittimella 
käsin kosketeltavaksi keholliseksi toiminnaksi eikä ota kantaa teok-
sen musiikilliseen laatuun arvottamalla sitä. 

Kognitiivisessa tutkimussuunnassa luovuuden käsitetään perustu-
van tavallisille kognitiivisille prosesseille, joiden tuloksena syntyy 
epätavallisia tuotteita (Weisberg 1999). Musiikilliset tiedot ja taidot 
karttuvat vähitellen muodostaen musiikille spesifin, laajan muistie-
dustuksen, joka on välttämätön perusta musiikin improvisoinnille ja 
säveltämiselle. Säveltämisen ja improvisoinnin nähdään olevan tai-
toja, jotka voidaan oppia ja jotka koostuvat lukuisista osataidoista. 
Useilla taiteen aloilla taiteilijan läpimurtoa on edeltänyt kymmenen 
vuoden ajanjakso, jolloin tietämys ja taidot jatkuvasti kumuloituvat 
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(Weisberg 1999). Kognitiivisesta näkökulmasta katsottuna arviointi 
on ensinnäkin diagnostista ja kohdistuu musiikin rakenteisiin, taitoi-
hin ja prosesseihin kunkin oppilaan yksilöllinen oppimistaustan ja iän 
huomioon ottaen. Lisäksi tästä asetelmasta kumpuaa vahvasti for-
matiivinen painotus arviointiin. Esimerkiksi sävellys- ja improvisaatio-
harjoitteet, kuten äänen perustekijöiden tutkiminen improvisoimalla, 
rytmien keksiminen, sointukulkujen rakentaminen jne., ovat tällaisia 
osataitoja, joita voidaan sekä harjoitella että arvioida, sillä tehtävät 
ovat usein melko rajattuja luonteeltaan. Osataidot ovat rakennusosia 
laajempien tuotosten säveltämiselle ja monimutkaisempien musiikil-
listen taitojen muodostumiselle. 

Jotta arvioinnilla on perusteltu lähtökohta ja jotta formatiivinen ar-
viointi on ylipäätään mahdollista, arvioinnin tekijältä edellytetään 
tietoa, mikä on tyypillistä lapsen musiikillisessa kehityksessä, 
improvisoinnissa ja säveltämisessä kussakin kehitysvaiheessa ja 
iässä ja missä järjestyksessä musiikin generatiiviset taidot karttuvat 
(Swanwick 1991; Kratus 1985, 1991; Brophy 2002; Paananen 2003; 
Tafuri 2006). Kun otetaan huomioon improvisoijan tai säveltäjän mu-
siikillisen kehityksen vaihe, omaperäisyys näyttäytyy eri valossa kuin 
aikuisista muusikoista puhuttaessa. Se, mikä on aikuiselle tuttua ja 
tavanomaista musiikkia, voi olla lapselle omakohtaisesti täysin uusi 
oivallus. Kun aikuisen näkökulmasta kyse voi olla musiikillisen sa-
navaraston hankkimisesta harjoittelun avulla (esimerkiksi kysymys–
vastaus-tyyppinen improvisaatio), voi prosessi olla lapselle uutta 
luova, mikäli hän ei tunne vielä kyseiseen tyyliin liittyvä musiikillista 
sanastoa. 
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Omaperäisyyttä tulee siis tarkastella aina säveltäjästä ja vertaisryh-
mästä käsin, kun kyse on kehittyvän taidon arvioinnista. 

Neuropsykologisissa tutkimuksissa on havaittu sattumanvaraisilla 
materiaaleilla improvisoimisen synnyttävän voimakkaampaa her-
mosoluaktivaatiota kuin tyylinmukaisen improvisaation (De Manza-
no & Ullén 2012). Luova ongelmanratkaisu, jossa etsitään jotakin 
täysin uutta, ilmenee lisääntyneenä aktivaationa etuotsalohkon 
alueilla ja laajalti muillakin alueilla aivoissa. Automaattisissa improvi-
saatioprosesseissa, joita esiintyy erityisesti tyylinmukaisessa impro-
visaatiossa, etuotsalohkon aktivaatio saattaa olla hyvinkin vähäistä, 
kun kyse on aikuisesta ammattilaisesta (Limb & Braun 2008). Aivan 
viime vuosina on havaittu, että luova ajattelu aktivoi hermoverkkoja, 
joiden tehtävät ovat normaalielämässä vastakkaiset. 

Nämä hermoverkot ovat sisäänpäin suuntautuvasta, spontaanista, 
hajautuvasta ajattelusta vastaava Default Mode Network, joka on 
aiemmissa tutkimuksissa liitetty esimerkiksi päiväunelmointiin, sekä 
Executive Control Network, joka vastaa toiminnanohjauksen kontrol-
lista (Beaty et al. 2018). Luovien yksilöiden aivot ovat ”virittyneet” 
eri tavoin kuin tavanomaisesti ajattelevien yksilöiden. He kykenevät 
paremmin aktivoimaan näitä yleensä erillään toimivia hermoverkko-
ja siten, että ne toimivatkin vuorovaikutuksessa ja samanaikaisesti 
(Beaty et al. 2018). He kykenevät torjumaan totunnaisia reaktioi-
ta, lykkäämään päätöksentekoa ja sietämään epävarmuutta ja silti 
suuntautumaan päämäärän. Koska totunnaiset reaktiot syntyvät au-
tomatisoituneiden sensomotoristen hermoverkkoyhteyksien varaan 
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(Beaty et al. 2018), ei voida liikaa korostaa sitä, että omaperäisten 
ratkaisujen syntyminen vaatii aikaa ja virittymistä tehtävään ja että 
erilaiset tehtävätyypit myös tuottavat erilaisia prosesseja.

Sosiaalipsykologisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna 
musiikillinen luovuus voidaan määritellä kyvyksi tuottaa omaperäi-
nen tuote, joka on soveltuva siihen kontekstiin, jossa se on tuotettu 
(Amabile 1983; Elliott 1995). Konteksti merkitsee musiikillista, so-
siaalista ja kulttuurista yhteyttä ja mahdollista yleisöä. Kulttuuri- ja 
tilannespesifit käytänteet määrittävät säveltämistä, improvisoimis-
ta ja musiikin esittämistä (Burnard 2012). Kulttuurinen tietämys on 
opittavissa. Omaan musiikkikulttuuriin kasvetaan ja vauvaiästä asti 
tottumalla, havainnoimalla, jäljittelemällä, osallistumalla ja oppimalla 
epämuodollisesti.

Sekä kognitiivisesta että kulttuurisesta näkökulmasta tarkastellen 
tuotteen laajuus, tuottamisen vuolaus sekä ideoiden joustava käyt-
tö ovat riippuvaisia siitä, kuinka tuttu musiikillinen syntaksi on sä-
veltäjälle tai improvisoijalle, joka musisoi kyseisessä kontekstissa. 
Musiikillinen kehitys, jota säätelee harjoituksen ja oppimisen lisäksi 
myös kypsyminen, on ratkaisevassa osassa, kun arvioidaan kasvavia 
ja kehittyviä lapsia. Vaikka oma musiikkikulttuuri olisi lapselle kuu-
lonvaraisesti tuttua jo ajalta ennen syntymää, kulttuurille tyypilliset 
musiikin rakenteet voivat olla implisiittisellä tasolla pitkään ennen 
kuin ne ilmaantuvat eksplisiittisesti lapsen spontaaniin lauluun (Fred-
rikson 1994), improvisaatioon (ks. Brophy 2002; Paananen 2003) tai 
sävellykseen (ks. Swanwick 1991; Kratus 1985, 1991). 
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Genrelleen liian vierasta sävellystä tai esitystapaa ei ehkä osata 
hahmottaa tai käsittää, minkä seurauksena musiikki ei myöskään 
synnytä relevanttia tunnereaktiota kuulijassa. Musiikinhistoriassa on 
lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka sävellys avautuu merkityksellisenä 
vasta säveltäjän jälkeen tuleville sukupolville. Kontekstien moninai-
suuden ja muuttuvaisuuden vuoksi arviointi ei voi olla absoluuttista, 
eikä ainoaa oikeaa arviota liene olemassakaan. Kussakin musiikin 
kuulonvaraisessa tulkinnassa on lisäksi kyse yksilön tulkintaproses-
sista, joka parhaimmillaan on myös luova prosessi. Teos voi syntyä 
uudelleen joka kuulemalla.

Mikäli arvioinnissa korostetaan liikaa tyylinmukaisuutta ja ”soveltu-
vuutta kontekstiin” eli toisin sanoen sääntöjen omaksumista, tämä 
tapahtuu omaperäisyyden kustannuksella. Omaperäisyys edellyttää 
uskallusta heittäytyä, leikittelevää asennetta, tutkivaa ja uteliasta 
mieltä, sekä aikaa ja tilaa. On ilmeistä, että omaperäisyys on osal-
taan synnynnäistä, mutta siihen voidaan orientoitua harjoittein ja 
siihen voidaan arvioinnin avulla kannustaa. Ikävä kyllä sitä voidaan 
myös arvioinnilla tukahduttaa. Epätavanomaiset yhdistelmät synty-
vät kokeilemalla, ja myös sattumalla voi olla tärkeä merkitys. Oivallus 
voi syntyä odottamattomalla hetkellä, kun mieli on avoin. Virheiden 
pelko estää omaperäisyyden kehittymistä. Voi olla vaikeaa tehdä 
poikkeavia ratkaisuja, jos on oppinut vain noudattamaan sääntöjä ja 
varomaan niiden rikkomista.
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Sävellysten ja improvisaatioiden raatipohjainen kon-
sensuaalinen arviointi

Ammattilaistasolla omaperäisyyden ja uutuuden arvioijina toimii 
usein alan asiantuntijaraati.

Torrancen (1974) ja Websterin (1994) luovuuden osatekijöitä mittaavi-
en psykometristen testien ohella Amabilen (1983) konsensuaalinen 
arviointitekniikka (Consensual Assessment Technique, CAT) lienee 
kansainvälisesti tunnetuimpia menetelmiä luovuustutkimuksen pii-
rissä. Amabile (1983), joka edustaa sosiaalipsykologista luovuuden 
tutkimustraditiota, esittää asiantuntijaraadin käyttämisen olevan va-
lidein tapa arvioida luovuutta, sillä hänen käsityksensä mukaan ob-
jektiivisia kriteereitä ei luovalle tuotteelle voida määritellä. Konsen-
suaalisessa arvioinnissa kukin raadin jäsen itsenäisesti määrittelee 
taideteoksen luovuuden omaa subjektiivista arviotaan hyödyntäen 
ja merkitsee arvionsa numeeriselle asteikolle 1–5. Arvioinnin koh-
teena voivat olla esimerkiksi improvisaation monimutkaisuus, luo-
vuus, tekninen laatu ja tuotteesta pitäminen (Eisenberg & Thompson 
2003). Menetelmän validius perustuu arvioitsijareliabiliteettiin eli eri 
arvioijien tekemien arviointien väliseen yhdenmukaisuuteen. 

Lasten sävellykset asettavat omat haasteensa raatipohjaiselle arvi-
oinnille. Tafuri (2006) huomauttaa, että musiikkikulttuurin omaksumi-
nen ja musiikillinen luovuus ovat toisistaan erilliset mutta vuorovaiku-
tuksessa olevat prosessit: kulttuuristen mallien mukainen musisointi 
voi olla huipputasolla, vaikka se ei olisi kovin luovaa, ja toisaalta 
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jollakulla voi olla hyvin omaperäisiä ratkaisuja, vaikka tarvittavissa 
perustaidoissa olisi vielä puutteita. Hickey (1995) sovelsi Amabilen 
konsensuaalista tekniikkaa ja Websterin MCTM-II-luovuustestiä 
lasten sävellysten arviointiin ja havaitsi hämmästyksekseen, ettei 
näiden kahden arviointimenetelmän tuottamien pisteytysten välillä 
esiintynyt lainkaan korrelaatiota (Hickey 2001). Myöhemmin, useita 
eri arviointimenetelmiä vertailemalla, Hickey ja Webster (1995) teki-
vät havainnon, että raatipohjaiset subjektiiviset arvioinnit ennustivat 
parhaiten omaperäisyyttä ja luovuutta sekä esteettisyyttä, kun taas 
objektiivisempi laskennallinen arviointitapa ennusti parhaiten sävel-
lysten teknistä laatua ja musiikillista osaamista. 

Mikäli lasten sävellysten arvioinnin suorittaa asiantuntijaraati, kuka 
on paras asiantuntija? Millaista asiantuntijuutta lasten sävellysten 
arviointi edellyttää? Hickey (2001) selvitti kysymystä vertaamalla 
eri raatien välistä arvioitsijareliabilitettia CAT-menetelmällä. Raadit 
muodostuivat säveltäjistä, musiikinopettajista, kuoroa opettavista 
luokanopettajista, musiikinteorian opettajista, 2. luokan oppilaista 
sekä 7. luokan oppilaista. Reliabiliteetin tarkastelussa kävi ilmi, että 
konsensuaalinen arviointimenetelmä oli luotettavuudeltaan varsin 
vaatimaton useilla tehtävään osallistuneilla raadeilla. Kaikkein ma-
talin reliabiliteetti oli säveltäjistä koostuvalla raadilla, sillä he olivat 
keskenään hyvin erisuuntaisia arvioissaan. Musiikinopettajista, 
musiikkia opettavista luokanopettajista sekä teorianopettajista koos-
tuvat raadit olivat keskenään samansuuntaisia arvioissaan. Kahden 
lapsiraadin arviot olivat keskenään samansuuntaiset mutta poikkesi-
vat aikuisraatien arvioista. 
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Hickey (2001) päättelee musiikinopettajien olleen pätevimpiä arvioi-
maan lasten sävellyksiä siksi, että he ymmärtävät musiikkia ja tunte-
vat oppilaansa sekä lasten tavan työskennellä.

Raatipohjaisessa arvioinnissa myös on aina se riski, ettei arviointiin 
osallistuva asiantuntija ole saman kulttuurin tai genren edustaja kuin 
säveltäjä, jonka teosta arvioidaan. Raatipohjainen arviointi on ongel-
mallinen myös käytännön koulutyössä, jossa kurssin arvioinnista 
käytännössä vastaa yksi opettaja.

Lasten luovien tuotteiden rakenteellisten  
piirteiden ja sävellysstrategioiden arviointi 

Se, millaiset musiikilliset suhteet ovat kussakin kehitysvaiheessa 
lapsen tarkkaavuuden kohteena, on hyvin keskeinen kehityspsy-
kologinen kysymys, josta sävellyspedagogin tulisi olla tietoinen. 
Formatiivista arviointia varten tarvitaan diagnostista tietoa lapsen 
musiikillisesta kehityksestä. Lasten sävellysten ja improvisaatioiden 
rakenteelliset piirteet ovat kiinnostaneet useita musiikillisen kehityk-
sen tutkijoita, joiden havainnot ovat myös monelta osin samansuun-
taisia, vaikka käytetyt tehtävät ja soittimet ovatkin olleet erilaisia 
(Swanwick 1991; Kratus 1985, 1991; Brophy 2002; Paananen 2003, 
2009; Tafuri 2006). Löydökset luovat pohjaa lasten luovien tuotteiden 
arvioinnille musiikillisen kehityksen kontekstissa. Tulokset heijasta-
vat kouluttamattomien lasten luontaisia länsimaisessa kulttuurissa 
omaksumia taitoja. 
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Riippuu tehtävästä ja käytetystä instrumentista, mihin lapsen tark-
kaavuus tehtävässä kohdistuu, mikä on syytä ottaa huomioon arvi-
oinnissa. Monipuolisten tehtävien käyttö arvioinnin perusteena on 
tästäkin syystä suositeltavaa. 

Näiden tutkimusten perusteella voidaan todeta, että 7-vuotiaana sä-
vellysprosessi on tyypillisesti pintasuuntautunut ja improvisatorinen. 
Strategia on joko sattumanvarainen tai automatisoitunut motorinen 
malli, ja prosessi muistuttaa tutkimista. Tämä asettaa rajat sävellys-
tavoitteen laajuudelle. Iän myötä strateginen tieto lisääntyy, joten 
prosessi voi muuttua enemmän syväsuuntaiseksi ja muistuttaa on-
gelmanratkaisua. Työstäminen alkaa asteittain muistuttaa aikuisen 
säveltäjän työskentelyä 9 vuoden iästä alkaen, niin että 10–11-vuo-
tiaat ovat luonnostelussaan systemaattisia, pystyvät suuntamaan 
tarkkaavuutensa referenttinä toimivan musiikillisen tason lisäksi 
myös yksittäisten sävelten muodostamille paikallisille tasoille, eri 
syntaktisiin ulottuvuuksiin ja tulevaisuudessa olevaan globaalimpaan 
päämäärään (Kratus 1989; Laske 1979; Wiggins 1994; Wilson & Wa-
les 1995). Temaattiset transformaatiot monipuolistuvat iän myötä, 
ja niitä voidaan opiskella. Erityisesti harmonia on ulottuvuus, jonka 
kehittymiseen koulutus vaikuttaa (Paananen 2009).

Esimerkiksi Swanwickin ja Tillmanin tutkimuksissa kävi ilmi, että 
5–8-vuotiaiden soitinsävellyksissä alkoi ilmetä tonaalisen musiikin 
tyypillisiä rakenteita siinä määrin, että he kutsuivat vaihetta musii-
killisen äidinkielen vaiheeksi. Fraasit olivat korkeintaan kahdeksan 
tahdin mittaisia ja järjestyvät metrisesti säännönmukaisiksi. 
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Synkooppeja, rytmistä ja melodista ostinatoa sekä sekvenssejä alet-
tiin tuottaa. Tutkivaan keksimiseen siirryttiin 9–11-vuotiaana. Raken-
teisiin tuotettiin yllätyksiä ja muunnelmia. Pulssin ja fraasirakenteen 
selkeys saattoi kärsiä. Tyypillistä oli keksiä poikkeava lopetus kappa-
leelle, jossa on ensin vakiinnutettu jotkin säännöt. (Swanwick 1991, 
22–32.) 

Brophyn (2002) tutkimuksessa 6–12-vuotiaiden lasten ksylofo-
ni-improvisaatioista kahdella malletilla c-pentatonisella asteikolla 
havaittiin, että siirtyminen kohti musiikillisen äidinkielen hallintaa ta-
pahtui 8–9 ikävuoden välillä. Tyypillisimmät 7-vuotiaiden melodiaimp-
rovisaatioiden piirteet olivat mallettisoitosta johtuen laaja ambitus 
sekä ei-yhtenäiset melodiat. Toonikalopukkeet, motiivit (jopa toisto) 
ja fraasirakenne puuttuivat. Rytmikuviot eivät perustuneet metrille. 
Tyypillistä 11-vuotiaiden tuotteille oli suppeampi ambitus, yhtenäiset 
melodiat, toonikalopukkeet, toistuvat ja muunnellut motiivit, metrin 
mukaan järjestyvät rytmikuviot, rytmimotiivit muunnelmineen sekä 
antesedentti–konsekventti-fraasien esiintyminen. Sykkeen johdon-
mukaisuus, rytmikuvioiden järjestyminen metrin mukaisesti sekä 
rytmimotiivien määrä lisääntyivät iän myötä siten, että 9–12-vuotiai-
den luomat rytmit olivat erilaisia kuin 6–8-vuotiaiden. 
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Ensimmäinen osavaihe Toinen osavaihe Kolmas osavaihe 

Rytmin improvisoinnissa tark-
kaavuus kohdistuu joko pulssin 
johdonmukaisuuteen tai rytmiseen 
ryhmittelyyn. Tuotokset ovat enim-
mäkseen jonomaisia, ei-. 

Rytmin improvisoinnissa tark-
kaavuus kohdistuu metriin tai 
runsaaseen motiivituotantoon. 
Tuotokset ovat hierarkkisia. 

Rytmin improvisoinnissa tuotetaan 
monimutkaisia metrisesti järjestyneitä 
rytmejä, jolloin useimmiten pulssi on 
tasainen ja synkronoituminen klikkiin 
hyvää. Tuotokset ovat hierarkkisia. 

Rytmin iskuttamistehtävissä 
tarkkaavuus kohdistuu joko 
rytmikuvion tuottamiseen tai yhteen 
metriseen tasoon. Samavaiheisia 
rytmejä hallitaan paremmin. 

Rytmin iskuttamistehtävissä kuvio-
pohjainen ja metrinen representaatio 
alkavat integroitua. Samavaiheisissa ja 
joskus myös erivaiheisissa rytmeissä 
iskutetaan kahdella metrin tasolla. 

Rytmin iskuttamistehtävissä 
tarkkaavuus kohdistuu joustavasti 
sekä rytmikuvioihin että 2–3 
metrin tasoon myös erivaihei-
sissa rytmeissä. Ryhmittelyn ja 
metrin välillä ei ole ristiriitaa.

Melodian improvisoinnissa tarkataan 
rytmistä tai melodis-rytmistä 
pintatasoa tai toistetaan tonaalisesti 
tärkeitä säveliä. Tonaliteetti hah-
motetaan suurpiirteisesti, mutta 
asteikon viisi ensimmäistä säveltä 
erottuvat muita tärkeämpinä.

Melodian improvisoinnissa tarkkaavuus 
kohdistuu useimmiten kahteen 
syvä- ja/tai pintatasoon, mikä ilmenee 
erilaisina melodian, rytmin, metrin ja 
tonaalisuuden variantteina. Tonaali-
sesti tärkeät sävelet alkavat vähitellen 
erottua, mutta tapahtumahierarkkinen 
informaatio sitoo tarkkaavuutta. 

Melodian improvisoinnissa tuotetaan 
melodiamotiiveja, jotka ovat 
monimutkaisia ja varioituja, metrin 
hierarkkisessa kehyksessä tonaali-
sesti keskeisiä säveliä ja paikallisia 
sointusäveliä hyödyntäen. Toonikakol-
misoinnun sävelet korostuvat tapah-
tumahierarkkisesta informaatiosta 
riippumatta. Toonikalopuke yleistyy. 

Improvisatorisessa soinnuttamisessa 
tarkkaavuus kohdistuu globaalisti 
sävellajikeskukseen tai ei hahmotu 
ollenkaan. Soinnut koordinoituvat 
melodiaan heikosti tai vain paikoitellen. 
Soinnut koordinoituvat metriin 
heikosti ja tapahtumien määrä on 
useimmiten suuri, jolloin tarkkaavuus 
kohdistuu rytmiseen ryhmittelyyn. 

Improvisatorisessa soinnuttamisessa 
soinnut koordinoituvat metriin ja 
kohtalaisen hyvin melodiaan. Sävel-
lajikeskuksen hahmottaminen ei ole 
vielä varmalla pohjalla, vaan paikallinen 
melodiakonteksti sitoo tarkkaavuutta. 

Improvisatorisessa soinnuttamisessa 
soinnut koordinoituvat sekä metriin 
että melodiaan. Sävellajikeskus 
hahmottuu selvästi huolimatta 
paikallisista melodisista oloista. 
Toonikalopuke ja tyypillisimmät 
sointusiirtymät (V-I) yleistyvät. 
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Taulukko 2. 6–11-vuotiaiden lasten kehityssekvenssi rytmin improvisoinnissa syke-
taustan ylle, rytmijaksojen iskuttamisessa, melodian improvisoinnissa säestystaus
tan ylle ja melodian improvisatorisessa soinnuttamisessa (Paananen 2003).

-

Paananen (2003) tutki 6–11-vuotiaiden lasten melodia- ja rytmi-imp-
rovisaatioita sekä improvisatorista soinnutusta MIDI-koskettimilla. 
Piirteet, joita arvioitiin, olivat rytminen ja melodinen pinta (kuvioi-
den määrä, toistojen määrä, variaatioiden määrä, intervallijakauma), 
kuvioiden järjestyminen fraaseiksi ja laajemmiksi muodoiksi sekä 
tonaalisuus ja metrinen järjestyminen. Tonaalisuutta analysoitiin tar-
kastelemalla improvisoitujen sävelten tilastollista jakaumaa. Metrin 
kehittymistä tutkittiin laskennallisesti analysoimalla sykkeen joh-
donmukaisuutta sekä improvisoitujen iskujen/sävelten jakautumista 
metrin kahdeksalle positioille 4/4-tahtilajissa. Soinnutustehtävässä 
tutkittiin melodiasävelten ja sointujen välisiä yhteyksiä kussakin tah-
dissa, päätössointua sekä sointujen ja metrin välistä suhdetta. Nuo-
rin ikäryhmä, 6–7-vuotiaat, erosi monessa suhteessa 8-vuotiaista ja 
sitä vanhemmista lapsista. 10–11-vuotiaat olivat monessa suhteessa 
kehityksessä pisimmällä.

Rytmimotiivien määrä, muodon hierarkkisuus, neljäsosasykkeen 
mukaisesti soittaminen ja metrisesti heikolla iskulla alkavien (eri-
vaiheisten, monimutkaisten) rytmien määrä kasvoi iän myötä ryt-
misooloissa. Toonikakolmisoinnun sävelten suhteellinen osuus imp-
rovisoiduista sävelistä, rytmimotiivien määrä ja metrisesti vahvoille 
iskuille osuneiden sävelten määrä kasvoi iän myötä melodiaimprovi-
saatioissa. Vanhin ikäryhmä päätti kappaleen toonikaan. 
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Vahvoille iskuille osuneiden sävelten määrä lisääntyi melodiaimp-
rovisaatioissa iän myötä. Hitaimmin kehittyi harmonia. Nuorimmat 
6–7-vuotiaat soinnuttivat rytmisin perustein tai tarkkaamalla globaa-
lia sävellajituntua. Isommat lapset sijoittivat soinnun vahvalle iskulle 
tai melodiafraasin loppuun. Sointujen määrä väheni iän myötä. Sä-
vellajikeskuksen hahmottaminen osoittautui haasteeksi.

Paananen (2003) löysi improvisaatioista useita tuottamistyyppejä, 
jotka liittyivät tarkkaavuuden kohdistumiseen eri rakenteisiin mu-
siikissa. Nuorimmat tarkkasivat useimmiten rytmistä tai melodista 
pintatasoa. Toisessa osavaiheessa tarkkaavuuden kohteena oli kaksi 
elementtiä seuraavista: rytmikuviot, melodiakuviot, tonaliteetti tai 
metri. Viimeisessä osavaiheessa tarkkaavuus kohdistui joustavasti 
kaikkiin ulottuvuuksiin. Asteittaiseen kehityksen taustalla voidaan 
siis havaita punainen lanka, jota voidaan hyödyntää myös lasten 
improvisaatioiden arvioinnissa (taulukko 2).

Lasten improvisaatioiden aloituksia ja lopetuksia on myös tyypitelty, 
ovathan kyseessä rakenteellisesti keskeiset osat, joita tarkastele-
malla saa kuvan oppilaan kyvystä hahmottaa kappaleen muotoa. 
Tafuri, Baldi & Caterina (2003/2004) havaitsivat 7–10-vuotiailla lap-
silla seitsemän erilaista aloitustyyppiä säestyksettömissä kellope-
li-improvisaatioissa. Tyypillisesti 7–8-vuotiaiden lasten kellopeli-imp-
rovisaatioissa aloitus puuttui kokonaan, mikä johtui siitä, että lapsen 
toiminta oli kappaleen alussa lähinnä soittimen tutkimista. Vanhem-
milla 9–10-vuotiailla lapsilla teeman esittely oli yleisin aloitustyyppi ja 
tutkiminen toiseksi yleisin. 
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Improvisaation päätöstyyppejä löytyi peräti 15 kpl. Kaikilla ikäryhmil-
lä yleisin lopetus oli keskeyttäminen. Säännönmukainen lopetus oli 
toiseksi yleisin päätöstyyppi 9-vuotiaiden ja päättymätön (fade-out) 
lopetus 10-vuotiaiden improvisaatioissa.

Transformaatioiden esiintyminen lasten improvisaatioissa ja sävel-
lyksissä on kiinnostanut useita tutkijoita. Transformaatiot ovat me-
nettelyitä, joilla musiikillisia kuvioita ja teemoja voidaan muunnella. 
Alakouluikäisten lasten tuotteita on arvioitu analysoimalla, kuinka 
paljon ne sisältävät esimerkiksi toistoa, muutosta, variaatioita, sek-
venssejä, inversioita, diminuutioita, augmentaatioita, intensifikaati-
oita, kontrasteja, symmetriaa ja fraaseja (Kratus 1985¸Barrett 1996; 
Brophy 2002; Paananen 2003; Tafuri 2006). Toisto sekä toisto-muu-
tos on edellä mainituista yleisin ja kehityksellisesti varhaisin strate-
gia, jota esiintyy jo alle kouluikäisen lapsen spontaaneissa lauluissa 
(Fredrikson 1995) ja improvisoimissa soitinkappaleissa (Flohr 1985; 
Swanwick 1991; Davies 1992; Gluschankof 2002). Viisivuotiaiden 
soitinimprovisaatioissa rytmimotiivien toiston lisäksi voivat esiintyä 
muotoamisen keinona myös kontrasti ja rytmimotiivin varioiminen 
diminuution ja augmentaation keinoin (Gluschankof 2002). Kratus 
(1985) havaitsi, että 7-vuotiaiden sävellyksissä esiintyi toiston lisäksi 
runsaasti transpositiota, inversio ilmaantui orastavana 9 vuoden iäs-
sä ja lisääntyi 11 vuoden iässä. Toiston ja inversioiden määrä väheni 
13 vuoden iässä. Tehtävänannon kohdistuminen melodiseen keksin-
tään saattoi vaikuttaa niin, että lapset preferoivat säveltasoajattelua. 
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Myös Paanasen (2003) tutkimuksissa 6-–11-vuotiailla lapsilla havait-
tiin, että rytmivariaatioiden määrä oli suurempi rytmin improvisointi-
tehtävässä kuin melodian improvisoinnissa.

Azzara ja Grunow (2006) ovat kehittäneet improvisaation arviointi-
kriteeristön, jota on hyödynnetty lukuisissa improvisaatiotutkimuk-
sissa. Kriteerien tarkoituksena on kehittää muusikkoutta ja impro-
visaatiotaitoja (Developing Musicianship through Improvisation, 
DMtI). Kriteeristössä on neljä osa-aluetta: 1) improvisaatio, 2) rytmi, 
3) ilmaisu sekä 4) harmonia. Kutakin osa-aluetta arvioidaan viidellä 
kriteerillä (Azzara & Alden 2016):

Improvisaation osa-alueella improvisoija
• esittää useita musiikillisia ideoita, jotka ovat 

suhteessa toisiinsa, ja käyttää materiaalia 
uudelleen kokonaismuodon kontekstissa

• osoittaa motiivista kehittelyä tonaalisissa 
ja rytmisissä jaksoissa

• osoittaa tehokasta taukojen käyttöä
• osoittaa jännitteen luomista ja purkamista harmonisissa  

progressioissa
• koristelee säveliä ja esittää teemojen variaatioita

Rytmin osa-alueella improvisoija
• soittaa yksittäisiä säveliä ilman metrin tajua
• osoittaa metrin mukaista rytmitajua koko kappaleen ajan
• hyödyntää useita keskenään kontrastoivia rytmikuvioita 
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• alkaa kehitellä ja suhteuttaa rytmisiä ideoita joissakin fraaseissa
• vakiinnuttaa rytmisesti yhtenäisen soolon, kehittelee 

rytmimotiiveja kokonaismuodon kontekstissa

Ilmaisun osa-alueella improvisoija
• osoittaa musiikillisen vuorovaikutuksen tajua rakentamalla  

soolona tai ryhmässä melodista dialogia
• osoittaa dynamiikan ymmärtämistä
• osoittaa musiikillisen tyylin ymmärtämistä
• osoittaa oikeanlaisen artikulaation tajua
• osoittaa oikeanlaisen fraseerauksen tajua

Harmonian osa-alueella improvisoija
• soittaa ensimmäisen ja viimeisen sävelen oikein
• soittaa kaikki kuviot yhden soinnun alueella oikein
• soittaa kaikki kuviot yhden soinnun alueella oikein ja joitakin  

kuvioita toisen soinnun alueella oikein
• soittaa kaikki kuviot kahden soinnun alueella oikein
• soittaa kaikki toonika-, dominantti- ja subdominanttifunktion  

kuviot oikein

Azzara ja Grunow lähtevät oletuksesta, että improvisaatiota opiskel-
laan tonaalisen musiikin tyylien mukaisina sävelkielinä. Kriteeristö ei 
sovellu niiden ulkopuolelle eikä vapaaseen improvisointiin.
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Tehtävärakenteen heijastuminen luovaan  
prosessiin ja tuotokseen

Tehtävä suuntaa tavoitetta, ja tehtävärakenne liittyy täten oleellises-
ti arviointiin. Mikäli sävellystehtävässä on jokin rajaus, se sisältää 
automaattisesti tavoitteen, jonka toteutumista arvioidaan. Jotkut 
tehtävänannot stimuloivat mielikuvitusta ja omaperäisten tuotosten 
syntymistä, toisissa taas tavoitteena voi olla jonkin perusrakenteen 
tai teknisemmän osataidon harjoitteleminen. Rajaus voi toimia pro-
sessin tukena (scaffolding) ja helpottaa säveltämistä. Mitä vapaampi 
ja avoimempi tehtävänanto on, sitä suurempi vastuu on oppilaalla 
itsellään tavoitteiden muotoamisessa. Burnard (1995) huomauttaa, 
että oppilaat kokevat rajatut ja vapaat tehtävät eri tavoin, riippuen 
heidän yksilöllisestä taitotasostaan ja työskentelytyylistään. Hän 
pitää rajattuja tehtäviä parempina siinä mielessä parempina, että 
niiden avulla voidaan tarjota ryhmäopetuksessa monelle oppilaalle 
sopivan tasoisia haasteita. 

Regelskin (1981) mukaan sävellystehtävän rajaus voidaan tehdä 
kolmella tapaa: rajataan joko muoto, menettely tai materiaali.  Ra-
jaus voi määrittää tuottamista kokonaan tai osittain. Tuottaminen voi 
olla myös täysin vapaata. (Regelski 1981, 292.) Hän erottaa myös 
suunnitellun ja vapaan improvisaation. Vapaa improvisaatio tarkoit-
taa, että suunnitelma on soittajan mielessä, ei kirjoitettuna paperille. 
Hän suosittelee, että suunniteltua improvisointia olisi oppilailla 50% 
kaikesta työskentelystä. (Regelski 1986, 44.)
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Muodon rajaaminen voi olla esimerkiksi tehtävä, jossa pyydetään 
säveltämään ABA-muoto siten, että B-osa muodostaa kontrastin 
A-osille. Menettely puolestaan liittyy sävellysstrategiaan eli jotakin 
säännönmukaisuutta noudattavaan toimintatapaan, jota sovelletaan 
johonkin äänimateriaaliin tai äänen tuottamiseen. Tällainen tehtävä 
voi olla esimerkiksi kaanonin säveltäminen tai äänen parametrien 
muokkaaminen mahdollisimman pehmeästi tai äkillisesti. Materiaa-
li viittaa ääneen itseensä. Äänimateriaalin rajaus liittyä esimerkiksi 
sävelyhdistelmään kuten asteikkotyyppiin. Se voi olla myös ääniläh-
teen fyysisen tai sointiväriin liittyvän materiaalin rajaamista, kuten 
esimerkiksi metallisten äänilähteiden tai metallisten sointivärien 
käyttöä.

Tafuri (2006) analysoi lapsiin kohdistuneita sävellystutkimuksia ja 
niissä käytettyjä tehtäviä ja havaitsi rajausten edustavan kolmea eri 
tyyppiä: semanttista, sääntöpohjaista ja materiaalista rajausta. Se-
manttiset tehtävänannot ovat luonteeltaan sellaisia, joissa sävellyk-
sen lähtökohtana on jokin ulkomusiikillinen merkitys tai elementti. 
Sävellyksen ohjeena olisi tällöin tehdä kappale, jonka aiheena on 
vaikkapa robotti tai myrsky. Sääntöpohjaiset tehtävänannot sisältä-
vät viittauksen musiikin rakenteeseen. Tehtävässä voidaan kehottaa 
säveltämään kysymykseen vastaus tai kappale, jossa on alku, keski-
osa ja loppu. Tehtävänä voi myös olla esimerkiksi melodian improvi-
soiminen annettuihin sointuihin, soolon improvisoiminen kappaleen 
tiettyyn osaan tai kappaleen säveltäminen jossakin tietyssä tahtila-
jissa.
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Materiaaliltaan rajatuissa tehtävissä ohjeistus sisältää kehotuksen 
käyttää esimerkiksi tiettyjä säveliä tai äänenmuodostustapoja. (Tafuri 
2006, 134-157.)

Tafurin luokittelussa semanttinen rajaus poikkeaa Regelskin luoki-
tuksesta. Lisäksi sekä menettelyn että muodon rajausten katsotaan 
edustavan sääntöpohjaista rajausta. Soveltaessaan eri rajauksia 
7–10-vuotiaiden lasten säestyksettömään laattasoitinimprovisaa-
tioon, Tafurin tutkimusryhmä havaitsi, että sääntöpohjaisesti rajatut 
tehtävät tuottivat strukturoidumpia ja koherentimpia tuotoksia ja se-
manttiset tehtävät puolestaan rakenteellisesti vähemmän selkeitä 
mutta vaihtelevampia improvisaatioita (Tafuri 2006).

Myös aika on tärkeä rajaava tekijä, sillä musiikki rakentuu ajassa. 
Oppilaan on jo tehtävän alussa hyvä hahmottaa, kuinka pitkästä mu-
siikillisesta jaksosta on kyse. Ajallisesti pidempien jaksojen säveltä-
miseen liittyy yleensä enemmän välitavoitteita.

Improvisaatio muistuttaa prosessina tutkimista, säveltäminen puo-
lestaan ongelmanratkaisua. Improvisaation tavoitteiden toteutumis-
ta oppilas ei itse pysty arvioimaan ilman tallennetta. Improvisoitu 
tuotos ei ole toistettavissa, se jää äärimmäisen harvoin sellaisenaan 
soittajan mieleen. Äänittäminen luo siltaa improvisaatioprosessista 
säveltämiseen. Mikäli äänitys tapahtuu DAW-ohjelmalla, tuotos on 
myös muokattavissa. Äänittäminen tukee tehokkaasti oppilaan me-
takognitiota ja mahdollistaa oman tuottamisprosessin analyyttisen 
tarkastelun suhteessa tehtävän tavoitteisiin.
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Kriteereihin perustuva arviointi ja autenttinen  
arviointi

Arviointi edellyttää oppilaan musiikillisten taitojen, motoristen taito-
jen ja kehitettävien alueiden diagnostista arviointia. Tämän jälkeen 
on mahdollista laatia harjoitteita, joissa on selkeät tavoitteet ja arvi-
ointikriteerit. Suunnittelussa ja diagnosoinnissa opettaja voi käyttää 
tukena esimerkiksi musiikillisen kehityksen malleja, jotka on muo-
dostettu lapsen säveltämisestä ja improvisaatiosta (esim. Swanwick 
1991; Paananen 2003).

Fautley & Colwell (2012) esittävät, että koulussa arviointikriteerien 
tulisi olla yksiselitteisiä esimerkiksi siten, että kukin yksittäinen 
kriteeri kohdistuu eri taitoon. Arviointikriteerin tulee olla sellainen, 
että se on mitattavissa. Sen tulee edustaa jotakin keskeistä piirrettä 
kokonaisuudessa, ja kriteerien tulisi yhdessä tuottaa selkeä vaiku-
telma kokonaisuudesta. Hickey (1999) ehdottaa, että opettaja laatii 
arviointiasteikon kulloinkin tehtäväkohtaisista tavoitteista käsin. 
Luovan tuottamisen tavoitteet kerrotaan oppilaalle selvästi, ja arvi-
ointikriteerit arviointiasteikolle muotoiltuna johdetaan tavoitteista. 
Rajattujen sävellysharjoitteiden arviointikriteerit ovat tarkoin määri-
tellyt ja yksityiskohtaiset, koska tavoitteetkin on tarkkaan määritelty 
ja rajattu. Oppilas on koko ajan tietoinen tavoitteista ja pystyy kritee-
rien luomaa taustaa vasten arvioimaan vahvuuksiaan ja kehitettäviä 
alueitaan (Hickey 1999). 
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Deutsch (2016) huomauttaa, että arviointikriteerit voivat olla arvokas 
työkalu tarkoin rajatuissa harjoitteissa, mutta ne saattavat hämärtää 
sen tosiasian, että etenkin vapaa sävellys on enemmän kuin osien-
sa summa ja luo omat norminsa arvioinnille. Vapaata sävellystä voi 
lähestyä autenttisen arvioinnin avulla. Tällöin opettaja luottaa ammat-
tilaisuutensa arvioidessaan kutakin sävellystä sen omilla ehdoilla, 
päämääränä tukea oppilaan musiikillista kehitystä ja musiikillisen 
luovuuden kehitystä. Deutsch (2016) kuvaa autenttista arviointia di-
alogina, jossa kysytään kysymyksiä ja tarjotaan useita mahdollisia 
ratkaisumalleja. 

Formatiivinen arviointi tukee vapaan sävellyksen prosessia alusta 
loppuun. Ensimmäinen tehtävä on säveltämisen päämäärän etsimi-
nen. Kun oppilas suunnittelee sävellystään, opettaja kannustaa tut-
kimaan äänimateriaalia. Musiikillinen idea nousee esiin useimmiten 
intuitiivisesti, ja kilpailevia ideoita voi olla useita. Opettaja voi auttaa 
oppilasta tutkimaan ideoitaan ja niihin liittyviä tunneprosesseja ja 
valitsemaan niistä jonkin lähtökohdaksi. Opettaja voi tukea oppilaan 
metakognitiota kertomalla, mitä prosessissa on tapahtunut. Etenkin 
nuorilla oppilailla tarkkaavuus kohdistuu musiikilliseen tekemiseen 
lähes sataprosenttisesti, eivätkä he pysty arvioimaan samalla pro-
sessin kulkua. Opettaja voi myös pyytää oppilasta kuvaamaan sanal-
lisesti, mihin suuntaan sävellyksessä seuraavaksi ollaan menossa. 
Oppilas voi hyötyä siitä, että opettaja avaa erilaisia kehitysmahdolli-
suuksia tilanteissa, joissa oppilas jumittuu eikä tiedä, kuinka edetä. 
Kun teos alkaa valmistua, opettaja voi analysoida teoksen rakennet-
ta, tasapainoa, kehityskaarta ja ilmaisua. 
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Opettaja keskustelee oppilaan kanssa, etenikö sävellys alkuperäi-
seen tavoitteeseen, muuttuivatko tavoitteet matkan aikana ja kuinka 
tavoitteet toteutuivat.

Summatiivinen arviointi voi kohdistua useiden sävellysten muodos-
tamaan kehityskaareen. Deutsch (2016) esittää, että hyödyllisiä sum-
matiivisen arvioinnin muotoja ovat muun muassa keskustelut joihin 
osallistuvat oppilaat ja opettajat, oppilaiden reflektiiviset esseet ja 
itsearvioinnit, opettajan kirjoittamat analyyttiset arvioinnit, jotka tu-
kevat nuoren säveltäjän metakognitiota sekä etenkin sävellysten 
esittäminen julkisesti yleisölle. Deutschin (2016) mukaan keskeistä 
on arvioinnin myönteisyys, kannustavuus ja tulevaan kehitykseen 
suuntautuminen sekä subjektiivisten ja objektiivisten arvioiden erot-
taminen toisistaan, kun oppilaan sävellystä kommentoidaan. Koska 
subjektiivinen ulottuvuus välttämättä sisältyy teosten arviointiin, voi-
daan ajatella, että arvioija ei välttämättä ole myöskään täysin oikeas-
sa. Oppilaan näkökulmaa ja teosta tulee kunnioittaa. 

Arviointikeskustelu Säpe 3 -hankkeessa

Luovan prosessin arviointi ja tuki nousi esiin tärkeänä ja haasteellise-
na teemana koko Säpe 3 -hankkeen ajan osallistujien ryhmäkeskus-
teluissa, joita käytiin valtakunnallisissa seminaareissa. 

Suhtaudutaanko oppilaiden sävellyksiin valmiina taideteoksina vai ar-
vioidaanko niitä tavoitteellisen oppimisen näkökulmasta? Voidaanko 
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näitä kahta näkökulmaa yhdistää? Koulutusmuodon opetuskäytän-
nöt niin ikään sanelevat reunaehdot luovan prosessin tuelle ja arvi-
oinnin yksityiskohtaisuudelle. Tällaisia reunaehtoja ovat yksilöopetus 
versus ryhmäopetus sekä arviointiin käytettävissä oleva aika.

Erilaisten arviointikäytänteiden voidaan katsoa muodostavan jat-
kumon, jonka toisessa päässä nähdään oppilaan ohjaavan itse sä-
vellysprosessiaan opettajan siihen mitenkään puuttumatta. Tämän 
näkemyksen mukaan lapsen tuotos on sellaisenaan taideteos eikä 
sävellystavoitteen asettamiseen tule puuttua opettajan toimesta mil-
lään tavoin. Jatkumon toisessa päässä säveltämisen taidon kehitty-
mistä halutaan tukea harjoittelemalla osataitoja, joita voidaan myös 
arvioida. Opettaja suunnittelee harjoitteita, joiden kautta oppilas saa 
toimintamalleja itsenäistä ja itseohjautuvaa tuottamista varten, kar-
tuttaen musiikillisen ilmaisunsa sanavarastoa ja tarkastellen säveltä-
mistä erilaisista näkökulmista. Myös harjoitteita käyttävät opettajat 
pitävät tärkeinä vapaita sävellystehtäviä, joissa oppilaat asettavat 
tavoitteet omista lähtökohdistaan ja joissa arviointi tapahtuu kunkin 
sävellyksen ehdoilla. 

Luokanopettajat ja musiikin aineenopettajat peruskouluissa ja lukiois-
sa työskentelevät suurten heterogeenisten opetusryhmien parissa. 
Oppilaiden musiikillinen kokemustausta ja harrastuneisuus vaihtele-
vat suuresti. Musiikin oppiaineen arviointi koostuu lukuisista osa-alu-
eista, joista musiikillinen luovuus muodostaa yhden osa-alueen. Pe-
ruskoulun ja lukion valtakunnalliset opetussuunnitelmat eivät aseta 
sävellykselle substanssiperusteisia, formaaleille osatekijöille, kuten 
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muodolle, rytmille, melodialle, harmonialle tai sointivärille, rakentu-
via oppimistavoitteita. Todennäköisesti myöskään koulukohtaisissa 
opetussuunnitelmissa näin yksityiskohtaisia tavoitteita ei juuri löydy. 
Oppimisen tavoite voi olla huomattavasti yleisempi, esimerkiksi ”op-
pilas tekee oman MIDI-raidan”. 

Peruskoulun ja lukion musiikinopettajat kertoivat toteuttavansa 
monipuolista arviointia ja käyttävänsä arvioinnissa useita arviointi-
lähteitä. Oppilas saa esimerkiksi plussan toteutuksestaan, mikäli se 
vastasi teknistä tehtävänantoa ja oli itse toteutettu. Opettajat kertoi-
vat käyttävänsä perustana havainnointiaan ja muistiinpanojaan oppi-
laiden työskentelystä antaessaan arvosanan musiikin oppiaineesta 
arvosanan. Ryhmäkeskustelussa vallitsevaksi nousi näkemys arvi-
oinnin suhteellisuudesta ja kunkin oppilaan yksilöllisen lähtökohdan 
huomioon ottamisesta arvosanaa annettaessa. Opettajat kertoivat 
pyrkivänsä kannustamaan kutakin oppilasta siten, ettei pelkällä 
osaamisella tai esimerkiksi musiikkiopistotaustalla voi saada hyvää 
numeroa. Asenne ja työskentely arvioitiin. Hyvä yritys ja ponnistelu 
voitiin palkita hyvällä arvosanalla, vaikka osaamisen taso ei olisi yl-
tänyt vielä korkealle. Vuorovaikutus toisten oppilaiden kanssa voitiin 
myös ottaa huomioon arvioinnissa. Lisäksi oppilaat arvioivat itse it-
seään, ja joissakin kouluissa on käytössä myös vertaisarviointi. 

Portfolioarviointi oli harvinaisempi arviointimuoto. Sävellysproses-
sin arvioinnissa oleellisessa roolissa on opettajan antama suullinen 
palaute oppituntien aikana. Opettajat kokivat haasteena sen, että 
opetusryhmien arviointi vie opettajan työstä hyvin paljon aikaa eikä 
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sävellysten yksityiskohtaiseen arviointiin ei ole mahdollisuutta. Sä-
vellysten musiikilliset arviointikriteerit eivät nousseet esille ryhmä-
keskustelussa.

Musiikkioppilaitoksissa ryhmät ovat kouluopetukseen verrattuna 
homogeenisempia taidoiltaan. Lähes kaikki oppilaat opiskelevat jon-
kin instrumentin soittoa tai laulua. Joissakin musiikkioppilaitoksissa 
säveltämistä voi opiskella pää- tai sivuaineena. Kaikilla oppilailla on 
mahdollisuus säveltää musiikin perusteiden ryhmätunneilla, joilla 
opiskellaan musiikin rakenteita, usein toiminnallisin menetelmin. Yh-
teismusisoinnissa on luontevaa keskittyä erityisesti sovittamiseen 
osana säveltämistä ja musiikkiteknologiassa puolestaan äänen-
muokkaukseen. Instrumenttiopinnot muodostavat erityistapauksen 
siksi, että kyseessä on yksilöopetus, joka kestää saman opettajan ja 
oppilaan välisenä vuorovaikutussuhteena jopa useita vuosia. Tällöin 
on mahdollista edetä improvisaatiossa ja säveltämisessä ajallisesti 
oppilaan ehdoilla: musiikilliset ideat voivat kehittyä vapaasti pitkäl-
lä aikavälillä. Säpe 3 -projektiin osallistuvat soitonopettajat olivat 
omaehtoisesti kiinnostuneita kehittämään opetustaan säveltämisen 
suuntaan. Tästä yksilöllisen oppimisen mahdollisuudesta huolimatta 
kaikissa oppilaitoksissa soitonopetukseen ei vielä sisälly improvi-
sointia. Arviointikäytännöt vaihtelevat edelleen paitsi oppilaitos- 
myös opettajakohtaisesti. 
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