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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä monikulttuurinen musiikkikasvatus tarkoittaa suomalaisen 
musiikkikasvatuksen nykyparadigmassa ja minkälaisten diskurssien kautta monikulttuurisen musiikkikasvatuksen sisältö 
on määrittynyt vuosien 1996–2012 aikana. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa 
perhedytään paradigmaan ja sen muutosprosessiin, ns. tieteellisen vallakumouksen rakenteeseen. Tämän jälkeen 
käydään läpi konstruktivistiseen oppimikäsitykseen, kulttuuriin, monikulttuurisuuteen ja monikulttuurisuuskasvatukseen 
liittyviä perusperiaatteita ja -käsitteitä. Musiikkikasvatusfilosofiasta käydään läpi esteettinen ja praksiaalinen 
musiikkikasvatusfilosofia yleisesti ja monikulttuurisen musiikkikasvatuksen osalta. Tutkimusmetodina käytettiin 
diskurssianalyysia, jonka periaatteita myös kuvataan tutkimuksen viitekehyksessä. Tutkimus suoritettiin perehtymällä 
Suomessa käytyyn musiikkikasvatuksen tieteelliseen diskurssiin. Aineistona käytettiin Musiikkikasvatus-lehden 
vuosikertoja 1996–2012 sekä Heidi Westerlundin väitöskirjaa Bridging experience, action and culture in music 
education (2002).  

Aineisto käytiin ensin läpi kokonaisuudessaan ja sieltä valittiin tarkempaa analyysia varten sellaiset artikkelit tai tekstit, 
jotka liittyivät monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen. Näistä teksteistä hahmoteltiin pääkategoriat (teemat), joiden 
sisältämät diskurssit koodattiin. Analyysissa tarkastellaan erilaisten diskurssien ilmenemistä eri kategorioissa eri aikoina 
ja pyritään ymmärtämään niistä muodostuvan sosiaalisen todellisuuden rakentumista. Tuloksina analyysista muodostui 
kahdeksan pääkategoriaa, joiden alla musiikkikasvatuksen tieteellistä keskustelua on käyty. Nämä kategoriat ovat 
seuraavat: musiikkiontologia, monikulttuurisuus, identiteetti, opetussuunnitelma, opettajakoulutus, opetusmateriaali, 
muutos ja tapauskuvaukset. 

Diskurssit painottuivat selkeästi erilaisiin asioihin eri aikoina. 1990-luvun lopulla keskustelu painottui kategorioihin 
musiikkiontologia, monikulttuurisuus ja opetussuunnitelma, joka kuvastaa paradigman muutosprosessiin liittyvää 
tieteellisen vallankumouksen kaavaa, toisaalta globalisaation vaikutusten näkymistä yhteiskunnassa ja näiden molempien 
heijastumista tarpeeseen määritellä opetussuunniteman sisällöt vastaamaan ajan tarpeita. Keskustelu paradigmojen 
välillä johti pragmatismidiskurssiin, jonka havaittiin olevan filosofinen pohja tai “silta” esteettisen ja praksiaalisen välillä. 
Uuden paradigman (so. praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia) vakiinnuttua, lähestyttäessä 2010-lukua keskustelun 
painopiste siirtyi kategorioihin opetusmateriaali, muutos ja tapauskuvaukset, joka kertoo musiikkikasvatuksen 
siirtymisestä ns. normaalitieteen vaiheeseen, jossa tutkimus voi erikoistua. Tuloksia voidaan pitää yleistettävinä 
suomalaisen musiikkikasvatuksen osalta. 

Tutkimuksen tulosten perusteella monikulttuurinen musiikkikasvatus on dynaaminen ajan haasteisiin vastaava kriittinen 
kasvatusote, joka toimii hyvänä “työkaluna” kasvatuksessa monikulttuuriseen maailmaan: toimii suvaitsevaisuutta, 
moniarvoisuutta, interkulttuurista kompetenssia sekä yleissivistystä edistävästi. Monikulttuurinen musiikkikasvatus pitää 
kaikkia musiikillisia käytäntöjä tasa-arvoisina, suhtautuu musiikin siirtoon liittyviin konteksti- ja autenttisuuskysymyksiin 
monipuolisesti ns. TCTF-mallin mukaisesti, mahdollistaa oppilaiden kehittää muusikkouttaan sekä vastaanottokykyään 
ja ymmärrystään erilaisia musiikkikulttuureja kohtaan.  
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1 JOHDANTO 

Tärkein tutkimustehtäväni on selvittää miten monikulttuurista musiikkikasvatusta on Suo-

messa määritelty vuosien 1996–2012 aikana. Ajanjakso valikoitui kuin itsestään, sillä 

praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian kyseenalaistaessa aiemman musiikkikasvatuksen 

paradigman eli esteettisen musiikkikasvatusfilosofian nousivat kysymykset monikulttuuri-

sesta musiikkikasvatuksestakin esiin aikaisempaa voimakkaammin ja pohjautuen uuden 

filosofian näkemyksiin. Nyt keskustelun jo hieman laannuttua tuntui tarpeelliselta selkiyt-

tää tieteellisen diskurssin rakentumista ja seurauksia monikulttuurisen musiikkikasvatuk-

sen osalta suomalaisen musiikkikasvatuksen kontekstissa. 

Menkäämme ensin kuitenkin ajassa hieman taaksepäin. Niin suomalaisittain kuin kansain-

välisestikin merkittävä käänne musiikkikasvatuksessa tapahtui vuonna 1995 David J. El-

liottin julkaistessa kirjansa Music matters: a new philosophy of music education, jossa hän 

esitteli praksiaalista musiikkikasvatusfilosofiaa ja kritisoi esteettisen musiikkikasvatusfilo-

sofian ongelmakohtia. Kirjassaan Elliott kirjoittaa runsaasti myös musiikin monikulttuuri-

sesta perusolemuksesta ja sen huomioimisesta opetuksessa. Vain vuosi Music mattersin 

ilmestymisestä Suomessa alettiin julkaista vuonna 1996 Musiikkikasvatus-lehteä, joka on 

yhä edelleen ainoa  suomalainen musiikkikasvatuksen tieteellinen journaali. Musiikkikas-

vatuksen tieteellisellä kentällä siis kuohui ja keskustelu oli kiivasta myös Suomessa: monet 

alan perustavaa laatua olevat kysymykset täytyi käydä läpi. 

Tästä pääsemme tähän graduun. Minua kiinnosti siis selvittää, miten monikulttuurinen 

musiikkikasvatus on tuossa musiikkikasvatuksen tieteellisessä diskurssissa saanut merki-

tyssisältönsä. Tarkastelun rajasin suomalaisen musiikkikasvatuksen diskurssiin ja Musiik-

kikasvatus-lehden kaikkiin vuosikertoihin sekä vielä tarkemmin sanottuna niihin artikke-

leihin, jotka käsittelivät monikulttuurista musiikkikasvatusta. Lisäksi otin aineistooni mu-

kaan myös Heidi Westerlundin väitöskirjan Bridging experience, action and culture in 

music education (2002), koska Westerlund on ollut yksi keskeisimmistä monikulttuurisen 

musiikkikasvatuksen tutkijoista Suomessa ja hänen väitöskirjansa liittyy sisältönsä puoles-

ta oleellisesti tutkimukseeni. 

Tärkein tutkimustehtäväni on siis selvittää valitsemani tutkimusaineiston puitteissa mitä on 

monikulttuurinen musiikkikasvatus ja miten monikulttuurinen musiikkikasvatus määrittyy 

suomalaisen musiikkikasvatuksen tieteellisessä diskurssissa aikavälillä 1996–2012. Sen 
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lisäksi, että pyrin selvittämään monikulttuurisen musiikkikasvatuksen sisällöt, tavoitteet ja 

keskeiset periaatteet praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian aikana, haluan myös selvit-

tää miten tähän pisteeseen on tultu. Millaisia muutoksia matkan varrella on tullut? Ovatko 

jotkin asiat tai kysymykset olleet kiistanalaisia? Miten yhteiskunnallinen tilanne on vuosi-

en 1996–2012 välillä vaikuttanut tällaisiin, myös monikulttuurisuutta hyvin vahvasti käsit-

televiin kasvatuksellisiin seikkoihin? Minkälaisessa tilassa monikulttuurinen musiikkikas-

vatus on nyt, onko tila vakaa vai ollaanko suurien muutosten keskellä? Lähtöoletuksena 

tutkimukselleni on, että monikulttuurisen musiikkikasvatuksen määritelmä ja tehtävä on 

hieman ajan saatossa muokkautunut ja muokkautuu jatkuvasti. Tutkimuksen yhtenä tarkoi-

tuksena onkin siis päästä mahdollisimman hyvin kartalle siitä, mitä monikulttuurinen mu-

siikkikasvatus on ajan saatossa ollut ja millaisten prosessien kautta se on muokkautunut 

sellaiseksi kuin se nykyään on. 

Rajaukseni vuoksi haen vastauksia näihin kysymyksiin kuitenkin vain käydystä musiikki-

kasvatuksen tieteellisestä diskurssista ottamatta huomioon ns. kentällä tapahtunutta toimin-

taa.  

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1)  Mitä monikulttuurinen musiikkikasvatus on suomalaisen musiikkikasvatuksen 

nykyparadigmassa? 

2)  Minkälaisten diskurssien kautta monikulttuurisen musiikkikasvatuksen sisältö on 

määrittynyt aikavälillä 1996–2012? 

Tutkimusmetodina käytän diskurssianalyysia. Diskurssianalyyttisin menetelmin pyrin en-

sinnäkin saamaan jäsennellyn kuvan erilaisista diskursseista, jotka ovat rakentaneet moni-

kulttuurisen musiikkikasvatuksen määritelmää ja lisäksi ikään kuin katsomaan sanottujen 

asioiden taakse, niihin seikkoihin, joiden pohjalta erilaiset diskurssit muotoutuvat.  

Oma suhteeni monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen on monisyinen. Maailmanmusiik-

ki, siihen liittyvät elämykselliset, kasvatukselliset, sivistykselliset – ts. musiikkikasvatuk-

selliset mahdollisuudet näen suurena mahdollisuutena, joka kuitenkin jää usein liian vähäl-

le huomiolle niin opettajien koulutuksessa kuin sitten sitä myötä myös peruskouluissa ja 

lukioissa käytännön opetustyössä. Joskin nähdäkseni tilanne on mennyt viime vuosina pa-

rempaan suuntaan. 

Tutkimusaiheena monikulttuurinen musiikkikasvatus on minulle jo entuudestaan tuttu, sillä 

tein kandidaatintyöni Mitä on monikulttuurinen musiikkikasvatus? Sisällöstä ja tavoitteista 
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peruskoulun 1.–9. luokilla (Mommo 2010) saman aihepiirin tiimoilta. Tuon tutkielman 

teon jälkeen jäin kaipaamaan kuitenkin vielä kokonaisvaltaisempaa käsitystä siitä, miten 

monikulttuurinen musiikkikasvatus on saanut nykyisen sisältönsä ja mitä se tarkalleen ot-

taen nykyään pitää sisällään. Kandintyöni jätti siis avoimeksi monia seikkoja etenkin mo-

nikulttuurisen musiikkikasvatuksen nykytilasta, joten tätä aukkoa paikkaamaan halusin 

tehdä tämän tutkimuksen.  
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2 PARADIGMA, KASVATUSTIEDE JA MONIKULTTUURISUUS 

Käsittelen tässä luvussa paradigman käsitettä yleisesti, kasvatustieteen konstruktivistista 

paradigmaa sekä musiikkikasvatuksen paradigmoja. Määrittelen paradigman käsitettä ylei-

sesti, kerron paradigman muutosprosessista, siihen liittyvästä tieteellisestä diskurssista 

sekä tarkastelen valittujen paradigmojen keskeisiä sisältöjä.  

2.1 Paradigma 

Thomas Kuhnin (1962/1994) teorian mukaan (luonnon)tiede noudattaa tiettyä kehityssyk-

liä, joka toistuu tieteen historiassa. Kuhnin mukaan tiede ei kehity kumulatiivisesti, vaan 

aina välillä ajaudutaan kumousvaiheeseen. Aika ajoin jokin tapa tehdä ja ajatella tiedettä 

vakiintuu tieteilijöiden käyttöön ja tulee siis yleiseksi tavaksi tehdä tiedettä. Tällainen 

joukko tieteen kentällä yleisesti hyväksyttyjä uskomuksia muodostaa sillä hetkellä voimas-

sa olevan paradigman. Tätä aikaa kumousten välillä tai paradigman sisällä tutkimista, 

Kuhn kutsuu normaalitieteeksi. Kun alkaa kertyä empiirisiä havaintoja joita vallitseva pa-

radigma ei kykene selittämään, alkaa myös esiintyä tyytymättömyyttä ja kyllästymistä val-

lalla olevaan paradigmaan, jolloin ajaudutaan kumousvaiheeseen. Kumousvaiheessa joudu-

taan miettimään uusia vaihtoehtoja, luovutaan vanhasta paradigmasta ja aletaan kehittele-

mään uutta, jonka jälkeen sykli lähtee alusta. (Kuhn 1994; Pikkarainen 2012.) 

Thomas Kuhnin vuonna 1962 julkaistu teos The structure of scientific revolutions merkitys 

tieteentutkimukselle on hyvin suuri ja merkitsee myös tieteenfilosofialle käännekohtaa 

1900-luvulla. Teos on innoittanut tutkijoita ja se on muokannut kysymyksenasetteluja. 

Kuhn (mutta myös muut hänen aikalaisensa) toivat tieteenhistorian ja tieteenfilosofian 

huomattavasti aikaisempaa lähemmäksi. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 55.) 

Kuhnin (1994, 24–54; Kiikeri & Ylikoski 2004, 57) mukaan jonkin tieteenalan yhteisesti 

jakama paradigma on merkki tieteenalan kypsyydestä. Paradigma mahdollistaa tiedon ku-

mulatiivisen kasautumisen kyseisellä tieteenalalla. Paradigma antaa tutkijoille:  

1) kriteerit sille, mitkä tutkimusongelmat ovat tieteenalalla tärkeitä ja olennaisia;  

2) välineet näiden tutkimusongelmien ratkaisemiseen;  

3) kriteerit arvioida esitettyjen ratkaisuehdotusten oikeellisuutta; ja  
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4) konventiot ja foorumit tutkimustulosten esittämistä ja kommunikaatiota varten. 

(Kiikeri & Ylikoski 2004, 57.) 

Tutkimusalaa, jolla ei ole vielä jaettua paradigmaa Kuhn kutsuu esiparadigmaattiseksi. 

Esiparadigmaattinen vaihe on myös osa tieteenalan esihistoriaa. Tällöin tutkimusalalta 

puuttuvat yhteiset käsitteelliset välineet, ja kysymyksenasettelut sekä metodologiset peri-

aatteet ovat erilaisia. Tutkijoilta puuttuvat kriteerit tutkimusongelmien oleellisuudelle, 

standardit ratkaisuehdotusten oikeellisuuden arvioinnille ja kommunikointikanavat. Tällai-

sessa vaiheessa olevat tieteenalat tuntuvat junnaavan paikallaan, ilman yhteistä päämää-

rää – näyttää siltä kuin kaikki tutkimukset olisivat tieteenalalle yhtä tärkeitä. Tutkimus ei 

näin voi rakentua (kumuloitua) vanhan tutkimuksen päälle, vaan tutkimusta tekevät yksit-

täiset henkilöt ja pienet koulukunnat. Tieteenala odottaa peruskysymysten ratkaisua, jotta 

teorioiden kehittely ja testaaminen olisi mahdollista. Tavallista esiparadigmaattiselle tie-

teenalalle onkin, että keskustelua käydään paljolti koskien tutkimuksen teoreettisia lähtö-

kohtia ja tieteenalan filosofista perustaa. Paradigmaattiseen vaiheeseen siirtyminen siis 

vapauttaa tutkijat näistä ongelmista peruslähtökohtien tasolla ja paradigman sisällä toimi-

taankin ikään kuin näitä ongelmia ei olisi, ja näin tutkimustyön erikoistuminen mahdollis-

tuu. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 57; Kuhn 1994.) 

Esiparadigmaattisesta vaiheesta voidaan siirtyä paradigmaattiseen vaiheeseen, kun jokin 

kilpailevista vaihtoehdoista tuntuu vastaavan ongelmiin ja kysymyksiin paremmin kuin 

muut ehdokkaat, ja tutkijoiden yhteisö hyväksyy tämän vaihtoehdon yleisesti uudeksi lä-

hestymistavakseen. Uuden paradigman myös oletetaan olevan avoin siten, että se tarjoaa 

tarpeeksi uusia ja haastavia tutkimusongelmia tutkijoiden ratkottavaksi. Uusi paradigma 

myös tarjoaa välineet tutkimuksen tekemiselle. Paradigman menestys perustuu alkuvai-

heessa lähinnä siihen, että se lupaa valituissa ja toistaiseksi epätäydellisissä esimerkeissä 

tehtävän menestyksekkäitä keksintöjä. Normaalitieteen tehtävä on lunastaa nämä lupaukset 

seuraavilla tavoilla: paradigman merkittävänä pitämää tietoa laajennetaan, paradigmaa 

artikuloidaan, paradigman ennusteiden ja faktojen yhteensopivuutta parannetaan. (Kuhn 

1994, 23, 36–37; Kiikeri & Ylikoski 2004, 60.) 

Kun tieteenalalla on jaettu paradigma ja tiedeyhteisöllä on yhteinen foorumi jossa käydä 

keskustelua, julkaista tuloksia jne., tutkimustyön erikoistuminen mahdollistuu. Tämä nä-

kyy käytännössä mm. siten, että tieteentekijöillä on mahdollista julkaista tuloksiaan ym. 

suhteellisen lyhyiden artikkeleiden muodossa, koska tutkijan ei tarvitse aina perustella va-

litsemiaan perusperiaatteita tai käsitteidensä oikeutusta. Tutkija pitää paradigmaa itsestään 
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selvänä ja olettaa kollegoidensa tuntevan yhteisen paradigman. (Kuhn 1994, 32–33.) Esi-

paradigmaattisilla tieteenaloilla taas on tyypillistä, että tutkijat julkaisevat töitään enem-

män esimerkiksi monografioiden muodossa, ts. laajempina kokonaisuuksina kuin artikke-

leina. Syy tähän on yksinkertaisesti se, että kun jaettua paradigmaa ei ole, joutuu kirjoittaja 

perustelemaan tutkimuksensa lähtökohtia enemmän kuin paradigman sisällä työskentelevä 

tutkija. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 58.) 

Kuhnin mukaan loput paradigman elementit ovat seuraavat:  

- Yhteinen koulutus ja tieteellinen tausta: Kaikki alan tutkijat ovat saanet suurin piirtein 

samankaltaisen koulutuksen ja omaksuneet saman (alansa) kirjallisuuden, samanlaiset 

mallit, teoriat, symboliset yleistykset (lait, yhtälöt, määritelmät) jne.  

- Yhteiset metafyysiset taustaoletukset: Eli käsitys siitä millainen maailma on tai ei ole 

(esim. maailma koostuu atomeista). Myös käsitykset siitä, mitkä ovat mielekkäitä tut-

kimusongelmia kuuluvat metafyysisiin taustaoletuksiin.  

- Yhteiset kognitiiviset arvot: Mitkä ovat tieteen ja oman tieteenalan tavoitteet ja pyrki-

mykset? Mihin pyritään vastaamaan? Mitkä ovat teorioiden arviointikriteerit? Vasta-

ukset näihin määräytyvät kognitiivisten arvojen mukaan. (Kuhn 1994, 23–47, 122–

123; Kiikeri & Ylikoski 2004, 59–60.) 

Ajanjaksoa, jolloin työskennellään paradigman sisällä kutsutaan siis normaalitieteen vai-

heeksi. Normaalitieteilijän tehtävänä taas on paradigman mukaisten teorioiden ja tulosten 

artikulointi ja tarkentaminen. Artikuloinnilla pyritään toisin sanoen teorioiden kattavam-

paan ja elegantimpaan esitykseen. Paradigman ennusteita testataan ja sovelletaan; sovite-

taan maailmaa paradigman mukaisiin kehyksiin. Oletuksena on, että paradigman antamat 

välineet myös ennen pitkää avaavat tutkittavat ilmiöt, tarvetta tutkimuksen lähtökohtien 

filosofiselle perustelulle ei siis enää ole. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 60–61.) 

Paradigman sisällä tutkijat jakavat käsityksen siitä millainen maailma on ja miten tiettyjen 

ilmiöiden tulisi toimia. Mikäli jokin havainto onkin paradigman teorian kanssa ristiriidassa 

tai paradigma ei kykene selittämään jotakin ongelmaa, kyseessä on niin sanottu anomalia. 

Tämä ei kuitenkaan välttämättä johda teorian tai paradigman hylkäämiseen. Tieteilijät voi-

vat ajatella että kyseessä on vain itsepintainen ongelma, joka ratkeaa ajan kanssa. He voi-

vat myös pitää ongelmaa vähäpätöisenä, marginaalisena tai ajatella, että ongelma ei edes 

ole ko. tieteenalan, vaan itse asiassa jonkin muun tieteenalan ongelma – ja ratkaisu täytyy-

kin tapahtua jonkin muun tieteenalan toimesta. Paradigmaa ei yleensä ole järkevää hylätä 
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heti varsinkaan silloin, jos uutta vaihtoehtoa ei ole tarjolla, sen hetkinen paradigma kuiten-

kin mahdollistaa tieteen eteenpäin menon tietyillä rintamilla – huonompikin paradigma on 

parempi kuin ei mitään. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 61; Kuhn 1994, 64–65, 76–78.) 

Sellaiset anomaliat, jotka uhkaavat koko paradigmaa, ovat yleisesti arvostettuja ja tällaisen 

anomalian ilmaantuminen aiheuttaakin yleensä tutkijoiden kiinnostuksen heräämisen tut-

kimaan tätä ongelmaa. Tutkijoiden intressit anomalian ratkaisuun ovat sekä henkilökohtai-

set että paradigman hyväksi koituvat. Joskus kuitenkin on niin, että anomaliaa ei onnistuta 

ratkaisemaan paradigman sallimissa kehyksissä. Tällöin tieteenala ajautuu tieteelliseen 

kriisiin. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 62.) 

Kriisivaiheessa alkaa esiintyä tyytymättömyyttä vallalla olevaan paradigmaan ja sen on-

gelmanratkaisukykyä aletaan kyseenalaistaa. Tämän seurauksena tutkijat alkavat esittää 

uudenlaisia, jopa villejä, hypoteeseja ja sovellusehdotuksia. Paradigman metodologisten, 

filosofisten ja metafyysisten taustaoletuksien uudelleenpohtimista pidetään jälleen tärkeä-

nä. Usein vaihtoehtoisten ratkaisuehdotusten esittäjinä ovat nuoremmat tutkijat, jotka eivät 

ole ”kasvaneet sisään” sen hetkiseen paradigmaan. (Kuhn 1994, 154; Kiikeri & Ylikoski 

2004, 62–64.) Vastaavasti (ns. Planckin periaatteen mukaisesti) sen hetkisellä paradigmalla 

on vankkumattomat kannattajansa, jotka saattavat pysyä vanhassa kannassaan koko tutki-

jan uransa loppuun, kävi miten kävi (Kuhn 1994, 31).  

Vaihetta, jossa sitten siirrytään uuteen paradigmaan, kutsutaan Kuhnin mukaan vallanku-

mousvaiheeksi. Uuden paradigman odotetaan vastaavaan edelleenkin sellaisiin kysymyk-

siin, jotka yhä koetaan mielekkäiksi. Uuden paradigman aikana ei kuitenkaan usein koeta 

samoja asioita mielekkäiksi tutkimusongelmiksi kuin aiemmin. Vanhan paradigman kes-

keiset ongelmat saattavat tuntua merkityksettömiltä ja vähäpätöisiltä. Tätä paradigmojen 

välistä eroa kutsutaan yhteismitattomuudeksi (vrt. Newtonin vs. Einsteinin teoriat). Val-

lankumousvaiheen jälkeen yleensä tieteenala jakautuu kahtia ja sekä uudelle että vanhalle 

paradigmalle jää kannattajansa. Se, kumpi menestyy ja jää lopulta vallalle, riippuu siitä 

kumpi onnistuu vakuuttamaan tulevat, seuraavan sukupolven tieteentekijät toimivuudel-

laan. (Kuhn 1994, 104–121; Kiikeri & Ylikoski 2004, 62–64.) 

2.2 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

Seuraavaksi teen katsauksen yhteen kasvatustieteen oppimiskäsitykseen, so. konstruktivis-

tinen oppimiskäsitys, ja joihinkin sen sisältöihin. Tarkoitus on luoda yleiskatsaus musiik-
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kikasvatuksen yhden emotieteen (musiikkikasvatuksen emotieteet ovat kasvatustiede ja 

musiikkitiede, kts. esim. Ojala & Väkevä 2006) keskeisiin sisältöihin, jotta myöhemmin 

käsiteltävät asiat esimerkiksi monikulttuurisuuskasvatuksesta hahmottuisivat selkeämmin. 

Kasvatustieteessä käsitykset opettamisesta, oppimisesta ja ihmisestä luovat kulloisenkin 

kasvatustieteellisen paradigman. Nämä käsitykset ovat tieteen periaatteen mukaisesti alttii-

na jatkuvalle kriittiselle tarkastelulle, josta seuraa luonnollisesti se, että ajan mittaan nämä 

käsitykset voivat muuttua tai muuttuvat sekä arki että tiedetasolla. (Ojala & Väkevä 2006, 

55.)  

Tynjälä (1999, 28) kirjoittaa, että oppimiskäsityksiin kuuluu epistemologisten perusoletus-

ten lisäksi pedagogisia näkemyksiä siitä, miten oppiminen tapahtuu ja miten sitä voidaan 

parhaiten edistää. Ojalan ja Väkevän (2006, 55) mukaan kasvatustieteen nykyteorioita ja 

oppimiskäsityksiä voidaan kutsua konstruktivistisiksi. Siirtyminen konstruktivistiseen pa-

radigmaan tapahtui viime vuosisadan loppupuolella, jolloin vallalla oli behavioristinen 

paradigma (Ojala & Väkevä 2006, 55; Kauppila 2007, 22–25.) Tynjälä (1999, 28) luon-

nehtii konstruktivistista oppimiskäsitystä ”uudeksi oppimiskäsitykseksi” ja toteaa että ai-

emmin vallalla on ollut muitakin oppimiskäsityksiä, joista keskeisimmät kaksi ovat beha-

viorismi ja informaationprosessoinnin teoria.  Konstruktivismi näkyy musiikkikasvatuk-

sessa siten, että musiikkikasvatuksen nykyparadigma praksiaalinen musiikkikasvatus poh-

jautuu konstruktivismin mukaisiin näkemyksiin opettamisesta ja oppimisesta. Musiikki-

kasvatukseen vaikuttaa kuitenkin kasvatustieteen ja yhteiskunnallisen tilanteen lisäksi 

myös tieteenalan oma tutkimus ja keskustelu. (Ojala & Väkevä 2006, 55.) 

Konstruktivismin käsite johdetaan sanasta konstruoida eli rakentaa. Konstruktivismi siis 

viittaa rakentamiseen ja konstruktivistisen oppimisteorian mukaan oppija rakentaa itse ak-

tiivisesti tietojaan ja taitojaan vuorovaikutuksessa virikkeellisen ja motivoivan oppi-

misympäristön kanssa, sen sijaan ottaisi ne valmiina opettajalta. (Kauppila 2007, 36–40; 

Tynjälä 1999, 37.) Ympäristöllä tarkoitetaan sekä sosiaalista ympäristöä että fyysistä ym-

päristöä, ja myös oppijaa itseään ihmisoliona. Oppimista tapahtuu havaintojen kokemusten 

syklissä ja näitä havaintoja ja toimintoja ohjaa aina aikaisemmat kokemukset, joita kehit-

tyy aina lisää ja erilaisia: tietoa ja osaamista ei siis voi konstruktivismin mukaan vain ”siir-

tää” annoksina. (Ojala & Väkevä 2006, 56; Tynjälä 1999, 37–38.) 

Tynjälä (1999, 98) kirjoittaa oppimisen motivaatiosta voimana, joka ohjaa, suuntaa ja yllä-

pitää yksilön toimintaa. Ojala ja Väkevä (2006, 57) toteavat, että oppimisen täytyy olla 

sidoksissa johonkin kontekstiin sekä (sopivasti) kognitiivisesti kuormittavaa. Tällöin voi-
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daan puhua ns. kognitiivisten konfliktien ratkaisemisesta oppimisen mekanismina (Tynjälä 

1999, 154). Parhaassa tapauksessa koko oppimisprosessissa saavutetaan ns. flow-kokemus 

(Csikszentmihalyi 1990). Flow-teorian mukaan paras tulos saavutetaan kun tehtävät ovat 

oppilaalle keskivaikeita, riittävän haasteellisia mutta ei oppilaan taitoihin nähden liian vai-

keita (Tynjälä 1999, 107). Kun oppiminen perustuu aiempaan kokemukseen, voidaan uu-

sissa tilanteissa hyödyntää jo aiemmin opittua, jolloin puhutaan ns. transferista eli siirto-

vaikutuksesta. Oppija käsittelee omia oppimisprosessejaan itsereflektion kautta. Varsin-

kaan kokemattomalle oppijalle kognitiivisen kuorman säätely ei ole helppoa. Kun oppija 

reflektion kautta huomaa miten oppii, hänelle kehittyy omaa oppimista koskevaa metakog-

nitiota. (Ojala & Väkevä 2006, 57.) 

Konstruktivismi käsittää nykyään useita eri suuntauksia. Sosiokonstruktivismin mukaan 

sosiaalinen vuorovaikutus on oppimisen ja tiedon konstruoinnin kannalta välttämätöntä, 

sillä tiedollisten skeemojen rakentaminen tapahtuu sen mukaan aina jollakin sosiaalisella 

tasolla. Sosiokognitiivisessa näkemyksessä oppijan tiedonmuodostus- ja oppimisprosessien 

katsotaan olevan yksilöllisiä, mutta sosiaalinen vuorovaikutus nähdään edistävänä ja op-

pimista strukturoivana tekijänä. (Kauppila 2007, 42, 47–48, 51.) Sosiokulttuurisen näke-

myksen mukaan tiedot ja taidot ovat kulttuurisesti muotoutuneita ja oppiminen tapahtuu 

enkulturaatiossa ympäröivään yhteisöön. Enkulturaatiota voi tapahtua myös ns. asiantunti-

jaoppimisena, jossa noviisi saa tukea oppimiselleen ekspertiltä. (Ojala & Väkevä 2006, 

57–58.) Noviisi ottaa oppimisprosessinsa aikana yhä enemmän vastuuta ja toimii aktiivi-

sesti. Oppija toimii osaamisensa ylärajoilla, lähikehitysvyöhykkeellä ja saa tukea sekä oh-

jausta ekspertiltä, lopulta noviisi voi ottaa kokonaan itselleen vastuun toiminnastaan: eli se, 

mitä oppilas osaa tänään tehdä yhteistyössä, osaa hän tehdä huomenna itsenäisesti. Ope-

tuksen tulee kulkea kehityksen edellä ja viedä sitä perässään; pedagogiikka suuntautuu 

kehityksen huomispäivään eilisen sijaan. (Vygotski 1982, 184–186; Ojala & Väkevä 2006, 

57-58.) 

Konstruktivismissa opettaja ei ole tiedon siirtäjä vaan oppimisprosessin tukija. Hän poistaa 

kaikki oppimista haittaavat fyysiset esteet, mahdollistaa oppimistilanteen ja -prosessin, 

tukee oppimista sekä ohjaa oppijan metakognitiota. (Ojala & Väkevä 2006, 58; Kauppila 

2007, 42–43.) Opettaja valmistaa oppimisympäristön sopivaksi ja määrittelee kognitiivisen 

kuorman ja kognitiivisen konfliktin (ks. myös Kauppila 2007, 51) sopivan määrän. Ope-

tuksen tulisi suuntautua oppijan lähikehitysvyöhykkeelle: oppija voi toimia opettajan avus-
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tama, muttei vielä omin päin. Tällaiseen oppimiseen pyrkii esimerkiksi ns. ongelmalähtöi-

nen oppiminen. (Vygotski 1982, 184–186; Ojala & Väkevä 2006, 58.) 

Oppiminen voi siis tapahtua opettajan ja oppilaan välillä (ekspertti–noviisi) tai oppijan ja 

tämän vertaisryhmänsä välillä. Konstruktivismiin ja sen dynaamiseen tietokäsitykseen liit-

tyy myös oppiminen koulun ulkopuolella, jolloin puhutaan informaalista oppimisesta ja 

elinikäisestä oppimisesta. (Ojala & Väkevä 2006, 58-59.) 

 2.3 Kulttuuri ja monikulttuurisuus 

Suomen kielen sana kulttuuri juontaa juurensa latinan verbiin cultura, joka tarkoittaa vil-

jellä maata. Tosin jo antiikin aikoihin puhuttiin myös hengellisestä kulttuurista. (Melin & 

Roine 2008.) Kulttuuri tuo ihmisille mieleen erilaisia asioita: joillekin se voi tarkoittaa 

klassista musiikkia, toisille urheilua (Kalhama & Vartiainen 2006, 4). Kulttuuri voidaankin 

nähdä vain tällaisena yläkulttuurina, johon kuuluvat esimerkiksi yleiset musiikki, kirjalli-

suus ja taide. Kulttuuri voidaan kuitenkin nähdä paljon laajempana asiana, johon kuuluu 

tavat, pukeutuminen, kieli, asumismuoto, ruokailuun ja kanssakäymiseen liittyvät asiat, 

arvot ja uskomukset. Toisin sanoen kaikenlainen inhimillinen toiminta. (Räsänen 2002, 98, 

ks. myös Kalhama & Vartiainen 2006, 4.) Näin määritelty kulttuuri ei ole heti nähtävissä 

uuteen kulttuuriin saapuvalle, vaan avautuu pikku hiljaa kulttuurin arjessa mukana olemi-

sella (Räsänen 2002, 98). Lisäksi filosofiassa kulttuuri on ymmärretty ajan saatossa hyvin 

eri tavoin. Tämän tutkielman kannalta oleellisin käsitys pohjautuu nk. pehmeään natura-

lismiin, jossa kulttuuri nähdään luonnontuotteena ja ihminen yhtäältä luontokappaleena, 

toisaalta kulttuuriolentona: ”ihminen on eläin, joka on rakentanut ympärilleen kulttuurin” 

(Määttänen 2012, 10–15).  

Usein puhuttaessa monikulttuurisuudesta tarkoitetaan joko kvantitatiivista muutosta väes-

tössä tai normatiivista vaatimusta tiettyihin tavoitearvoihin, joihin yhteiskunnan tai yhtei-

sön tulisi pyrkiä. Nämä arvot ovat tällöin moraalisia tai filosofisia ideaaleja, joihin liittyy 

vaatimus oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. (Maula 2006, 40.) Westerlund (2009, 

315) toteaa, että ”[e]rityisesti monikulttuurisuus on vastareaktio niin sanotulle etnosentris-

mille”. Kvantitatiivisessa mielessä monikulttuurisuudella kuvaillaan sitä väestörakenteen 

muutosta, jossa valtaväestöön ja kulttuuriin on asettunut etnisiä ryhmittymiä, puhuttujen 

kielten ja harjoitettujen uskontojen määrä on lisääntynyt (Maula 2006, 40). Etnisyydellä 

tarkoitetaan, että jokin ihmisryhmä nähdään yhteiskunnassa erilaisena, kielen, rodun, us-
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konnon, alkuperämaan ja kulttuurin perusteella. Toisaalta etnisyys on myös suhteellista: 

jokainen valtakulttuuriinkin kuuluva on osa etnistä ryhmää. (Bennet 1990, 39.) Etnisyyttä 

käytetään usein myös synonyymina tai rinnastuksena monikulttuurisuudelle. Etnisen värit-

tyneisyyden ja liiallisen ryhmäkeskeisyyden vuoksi monikulttuurisuus-sanaa voisi myös 

kritisoida ja määritellä se tarkoittamaan koko yhteiskuntaa. Yhteiskunta on monikulttuuri-

nen vaikka yksittäiset ihmiset ovatkin rajoittuneita vain tiettyyn elämänpiiriin. (Maula 

2006, 40.)  

 2.4 Kasvatukseen liittyvät käsitteet 

Termit globalisaatio, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus (myös kansainvälisyys-, ja mo-

nikulttuurisuuskasvatus jne.) toistuvat usein pohdittaessa yhteiskunnallisia haasteita. Ne 

myös näkyvät koulujen opetussuunnitelmissa, joskin niiden sisällöt voivat olla vaihtelevia. 

Lisäksi toteutettu opetussuunnitelma saattaa kaikesta huolimatta olla hyvinkin monokult-

tuurinen ja etnosentrinen. Sekaannusta monikulttuurisuuskeskusteluun aiheuttaa se, että 

em. termejä käytetään jo niin arkipäiväisesti, että niiden merkitystä ja muotoja on vain har-

voin analysoitu tai evalouoitu tarpeeksi (Räsänen 2002, 97). 

Monikulttuurisuuden käsitettä on käytetty kuvaamaan valtakulttuuriin kuuluvien suhdetta 

kulttuurisesti ”toisiin”. Sillä on myös tarkoitettu yksilöiden ja ryhmien oikeutta nähdä it-

sensä yhteiskunnassa ja erityisesti yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmassa. Ky-

seessä on siis ideologia, jonka mukaan kansalaisia tulisi kasvattaa arvostamaan ja tiedos-

tamaan erilaisia näkemyksiä ja jokaisella ryhmällä tulisi olla yhteiskunnassa tasa-arvoinen 

ja oikeudenmukainen asema. (Westerlund 2009, 314.) 

Erot kansainvälisyys-, monikulttuurisuus-, interkulttuurisuuskasvatuksen (ja lukuisten 

muiden, kuten rauhankasvatus, globaali kasvatus jne.) välillä ovat usein häilyviä sekä riip-

puvat tulkinnasta ja näkökulmasta (Jokikokko 2002, 86). Näillä kaikilla on ollut kuitenkin 

tarkoitus kuvata sitä lähestymistapaa, jolla oppilaiden erilainen kulttuuritausta sekä kan-

sainvälistyminen otetaan huomioon (Räsänen 2002, 103). Seuraavaksi pyrin hieman sel-

ventämään kansainvälisyys-, monikulttuurisuus- ja interkulttuurisuuskasvatuksen vivahde-

eroja, historiaa sekä päämääriä. 
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2.4.1 Kansainvälisyyskasvatus 

1900-luvulla oppilasaines alkoi muuttua siten, että se koostui näkyvästi useista eri kulttuu-

ritaustoista tulevista oppilaista, tämä johti siihen, että useissa maissa alettiin kyseenalais-

tamaan vallalla ollutta alistamis- ja assimilaatiopolitiikkaa. Haluttiin etsiä kouluihin ratkai-

suja, jotka edistäisivät integraatiota ja pluralismia, kuitenkaan menettämättä arvokkaana 

pidettyä omaa kulttuuriperintöä. 1940-luvulta lähtien YK on tukenut vahvasti tätä tavoitet-

ta ja muutenkin maailmansotien jälkeen vallitsi yleinen tahto välttää sodan aikana tapahtu-

neiden virheiden toistuminen etnisine puhdistuksineen. YK:n asiakirjojen mukaisesti kan-

sainvälisyyskasvatuksessa painotettiin alunperin kansojenvälistä rauhanomaista rinnak-

kaiseloa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Myös ympäristökysymykset niin globaalilla kuin 

paikallisellakin tasolla, kulttuurikasvatus sekä eri kulttuuripiirien välinen yhteistyö ovat 

kuuluneet kansainvälisyyskasvatuksen huomion piiriin. (Räsänen 2002, 103.) 

Räsäsen (2002, 107) mukaan Suomenkin kouluissa monikulttuurisuus on alkanut selvästi 

näkyä 2000-luvulle tultaessa. Kansainvälisyyskasvatus mainitaan hänen mukaansa Suoma-

laisen koululaitoksen tavoitteissa jo hyvin varhain. Kasvatus kansainväliseen ymmärtä-

mykseen, yhteistyöhön ja rauhaan asetettiin Unescon suositusten mukaisesti tavoitteiksi 

1970- ja 1980-luvun opetussuunnitelmissa, joissa kansainvälisyyskasvatuksen todetaan 

olevan eettisen kasvatuksen keskeinen osa. Opetussuunnitelmissa korostettiin oppilaiden 

kasvattamista yhteisvastuuta aktiivisesti kantaviksi kansalaisiksi. (Räsänen 2002, 107.) 

Räsänen (2002, 103) kirjoittaa, että kansainvälistymisen huomioivasta lähestymistavasta 

sekä oppilaiden erilaisten kulttuuritaustojen huomioimisesta opetuksessa on käytetty ja 

käytetään edelleen monenlaisia nimityksiä. Tällaisia ovat mm. kansainvälisyyskasvatus 

(international education), globaali kasvatus (global education), monikulttuurisuuskasvatus 

(multicultural education) ja interkulttuurisuuskasvatus (intercultural education, crosscultu-

ral education). Englanninkielisellä alueella näkee myös termejä kuten pluralistic education 

ja antiracist education, jolloin näistä ensimmäisessä halutaan korostaa erilaisten kulttuuri-

ryhmien (uskonto, sosiaaliluokka, seksuaalinen orientaatio jne.) mahdollisimman laaja 

ymmärtäminen. (Räsänen 2002, 103.)  

2.4.2 Monikulttuurisuuskasvatus 

Räsäsen (2002, 103) mukaan monikulttuurisuudella viitataan edelleen yhteisöihin, jotka 

ovat monikulttuurisia. Monikulttuurisuuskasvatuksella tarkoitetaan sellaista lähestymista-
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paa opetukseen ja oppimiseen, joka perustuu demokraattisille arvoille ja vakaumuksille. 

John Deweyn mukaan kasvatus saakin progressiivisessa yhteiskunnassa erityistehtävän, 

jonka päämääränä on huolehtia että kasvaville tarjoutuu mahdollisuuksia osallistua yhtei-

seen päätöksentekoon ja oman elämänsä hallintaan: eli kasvatus on demokraattisen elä-

mäntavan ehto (Väkevä 2004, 179).  

Monikulttuurisuuskasvatus sai alkunsa toisen maailmansodan jälkeen kun useisiin eri mai-

hin oli asettunut pakolaisyhteisöjä. Huomattiin että ongelmat, joita lisääntyneestä pakolais-

tilanteesta seurasi, olivat monissa maissa hyvin samankaltaisia. Ennakkoluuloja ja syrjintää 

havaittiin niin kouluissa kuin muualla yhteiskunnassakin. Iso-Britannia, monet muut maat 

Euroopasta, Australia ja Kanada käynnistivät useita ohjelmia, joiden päämääränä oli hel-

pottaa maahanmuuttajien sopeutumista sekä auttaa oppilaita ja opettajia kehittämään posi-

tiivisempia asenteita rodullisia, kulttuurisia, etnisiä ja kielellisiä seikkoja kohtaan. (Banks 

1997, 4–5.)  

Banksin (2002, 1) mukaan monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohta on nähdä rotu, etni-

syys, kulttuuri ja sosiaalinen luokka nähdään keskeisinä seikkoina yhteiskunnassa. Moni-

kulttuurisen ideologian mukaan kulttuurinen ja etninen moninaisuus rikastuttaa yhteiskun-

taa sekä lisää tapoja ratkaista ongelmia niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisella 

tasolla. Kulttuurinen moninaisuus myös tarjoaa kansalaisille enemmän mahdollisuuksia 

saada kulttuurisia kokemuksia ja itsensä toteuttamisen tapoja. Monikulttuurisuuskasvatus 

perustuu ajatukselle, että ymmärrys omaakin kulttuuria kohtaan kasvaa kun sitä tarkastelee 

toisen kulttuurin näkökulmasta ja samalla kun vieraat kulttuurit tulevat tutuiksi ja niitä 

ymmärretään, myös kunnioitus toisia kulttuureja kohtaan tulee mukana (Banks 2002, 1).  

Monikulttuurisuuskasvatuksella voidaan nähdä olevan useampia erilaisia päämääriä. Läh-

tökohta on, että oppilaiden tulisi sukupuolesta, etnisestä taustasta, sosiaaliluokasta, kulttuu-

rista ja uskonnosta riippumatta kokea kasvatuksellista tasa-arvoisuutta ja voimaantumista 

koulussa (Banks 2002, 17.) Monikulttuurisuuskasvatuksen suurin tavoite ja päämäärä on 

auttaa oppilaita kehittämään tietämystään, asenteitaan ja taitojaan, voidakseen toimia ja 

olla osana sekä heidän omassa kulttuurissaan, valtakulttuurissa, eri etnisten kulttuurien 

keskuudessa, kuin globaalissa kanssakäymisessäkin (Banks 2002, 2).  

Bennetin (1990, 11–12) mukaan monikulttuurisuuskasvatusta voidaan kuvailla neljän eri-

laisen mutta päällekkäisen aspektin kautta: 
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1) Liike kohti tasa-arvoisempaa koulutusta kaikkien ihmisten välillä. Tavoitteena koko 

kouluilmapiirin muuttaminen kohti tätä tavoitetta, erityisesti piilo-opetussuunnitelman 

osalta (esim. opettajien asenteet ja odotukset, oppilaiden luokittelu, koulun kurinpitokäy-

tännöt, koulun ja muun yhteisön suhteet, luokkailmapiiri). Monikulttuurinen opetussuunni-

telma ei tarkoita matalampaa akateemista tasoa.  

2) Opetussuunnitelmallinen lähestyminen auttaa kehittämään tietoisuutta ja ymmärrystä 

kulttuurisia eroja kohtaan. Näiden lisäksi myös tietoisuus eri etnisten ryhmien ja mennei-

den sivilisaatioiden historiasta sekä kontribuutioista kasvaa. Pyrkimyksenä integroida mo-

nietnisiä ja globaaleja näkökulmia opetussuunnitelmaan.  

3) Prosessi, jonka mukaan henkilöstä tulee monikulttuurinen tai hänelle kehittyy taitoja 

ymmärtää, arvioida ja toimia monikulttuurisessa maailmassa. Hän ymmärtää sekä älyllisel-

lä että emotionaalisella tasolla kaikkien ihmisten perustavanlaatuisen ykseyden ja samaan 

aikaan sekä hyväksyy että arvostaa niitä eroavaisuuksia, joita ilmenee eri ihmisten ja kult-

tuurien välillä.  

4) Sitoutuminen toimiin rasismia ja muita diskriminaation muotoja vastaan. 

Suomessa maahanmuutto lisääntyi voimakkaasti 1990-luvulla. Sitä ennen Suomeen muual-

ta muuttaneet olivat enimmäkseen paluumuuttajia Ruotsista. (Maula 2006, 41.) Vuoden 

1994 opetussuunnitelman perusteissa painotetaankin entistä enemmän kulttuurien tunte-

musta, kasvua monikulttuurisuuteen ja arvokeskustelua. Arvokeskustelua ei jätetä kuiten-

kaan täysin avoimeksi vaan sen pohjaksi mainitaan ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n 

ihmisoikeusasiakirjat. Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että viime vuosien yh-

teiskunnalliset muutokset ovat olleet suuria ja että muutoksista erityisesti lisääntynyt kan-

sainvälistyminen ja väestön liikkuminen tuovat mukanaan perusopetuksen arvopohjaan 

uusia aineksia sekä laatuvaatimuksia. Perusteissa todetaan, että kansallisen kulttuuriperin-

teen vaaliminen ja kansainvälisyyteen liittyvä monikulttuurisuus merkitsee uudenlaista 

identiteetin selkiyttämistä. (Räsänen 2002, 107.)  

2.4.3 Interkulttuurisuuskasvatus 

Kun monikulttuurisuudella tarkoitetaan, että yhteisö koostuu monista eri etnisistä ryhmistä, 

tarkoitetaan interkulttuurisuudella pikemminkin kulttuurien välillä tapahtuvaa vuorovaiku-

tusta (Jokikokko 2002, 86). Terminä interkulttuurisuuskasvatus on uudempi kuin moni-

kulttuurisuuskasvatus. Englantilaisella kielialueella intercultural education näyttäisi olevan 
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nykyään yleisempi kasvatuksen osalta. Sillä halutaan korostaa, että kulttuurienvälinen dia-

logi ja toisilta oppiminen on tärkeämpää kuin pelkkä rauhanomainen rinnakkaiselo. (Räsä-

nen 2002, 103.) Toivanen (2009, 327) toteaakin, että kulttuurinen monimuotoisuus tulisi 

nähdä ongelman sijaan rikkautena, joka mahdollistaa kulttuurienvälisen dialogin ja vuoro-

vaikutuksen.  

Interkulttuurisuuskasvatuksen yhteydessä puhutaan usein myös interkulttuurisesta kompe-

tenssista. Myös tästä termistä teoreetikot käyttävät useita eri nimityksiä kuten esim. kult-

tuurinen sensitiivisyys ja tietoisuus, monikulttuurinen asiantuntijuus jne. Jokikokko (2002, 

86) kuvailee interkulttuurista kompetenssia laajaksi käsitteeksi, jossa korostuu tietoisuus, 

sensitiivisyys sekä taidot ja halu toimia kulttuurienvälisessä kohtaamisessa. Interkulttuuri-

sen kompetenssin ulottuvuudet Jokikokko (2002, 87–89) jakaa neljään osa-alueeseen, jotka 

ovat voimakkaasti kytkeytyneet toisiinsa ja kehittyneet rinnakkain: 

1) Asenteet. Tasa-arvoinen toiminta ja oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen lähtee asenteista 

ja sen voidaan katsoa olevan koko interkulttuurisen kompetenssin perusta. Omien stereoty-

pioiden ja ennakkoluulojen muuttaminen voi olla todella hankalaa, sillä osa niistä muodos-

tuu jo varhain. Omien asenteiden reflektointia hankaloittaa myös se, että osa niistä on tie-

dostamattomia. Ennakkoluulojen kohtaaminen ja muuttaminen on kuitenkin välttämätöntä 

interkulttuurisen kompetenssin kehittymiselle.  

2) Kulttuurinen tietoisuus. On tärkeää oppia tuntemaan oman itsensä ja oman kulttuuritaus-

tansa lisäksi niitä tekijöitä (asenteet, ajatukset, uskomukset jne.), jotka ohjaavat omaa käyt-

täytymistä. Usein enemmistökulttuuria edustava pitää arvojaan oikeina ja normaaleina. 

Täytyy myös tietää ja ymmärtää muita kulttuureja: mitkä maantieteelliset, historialliset, 

kulttuuriset seikat vaikuttavat toisista kulttuureista tulevien ihmisten ajattelua ja käyttäy-

tymistä. Samalla tulee muistaa nähdä ihmiset yksilöinä, eikä pelkästään jonkin kulttuurin 

edustajina. Asenteiden, ennakkoluulojen, oletuksien ja epäoikeudenmukaisen toiminnan 

tunnistaminen niin yksilötasolla kuin yleisemmälläkin tasolla, esimerkiksi instituutioissa, 

on osa kulttuurista tietoisuutta. Interkulttuurinen pätevyys edellyttää myös laajaa tietoutta 

yhteiskuntaerojen vaikutuksesta, globaalien näkökulmien ymmärtämistä sekä tietoisuutta 

poliittisten ja sosiaalisten trendien vaikutuksista asioihin.  

3) Taidot. Kyky tarkastella asioita kriittisesti, hyvät vuorovaikutustaidot, kyky empatiaan 

ja ajatteluun monesta eri näkökulmasta sekä kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.  
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4) Toiminta. Kun ihmisellä on asiaan kuuluvia tietoja ja taitoja sekä oikeudenmukaisuu-

teen pyrkivä asenne, hän voi rohkeasti ja aktiivisesti puuttua epäoikeudenmukaisuuksiin ja 

toimia rasismia, ennakkoluuloja ja syrjintää vastaan.  

Interkulttuurinen dialogi, yhteisymmärryksen saavuttaminen ja kyky päästä hyvään vuoro-

vaikutukseen kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa vaatii interkulttuurista kompe-

tenssia. Kasvu interkulttuurisuuteen ja interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen voi-

daan nähdä elämänmittaisena prosessina, johon vaikuttavat erilaiset elämäntilanteet, ko-

kemukset, koulutus sekä omien arvojen, asenteiden, käyttäytymisen ja normien kriittinen 

tarkastelu. (Jokikokko 2002, 85–86.)  

2.4.4 Miksi kasvatusta monikulttuurisuuteen? 

Yksi monikulttuurisuuskasvatuksen tärkeimpiä tavoitteita on taata kaikille koulutukselli-

sesti tasavertainen mahdollisuus kehittyä täyteen potentiaaliinsa. Korkeatasoinen koulutus 

ei ole mahdollista ilman koulutuksellista tasavertaisuutta, joka saavutetaan vain ottamalla 

huomioon myös etniset ryhmät ja huolehtimalla, ettei syrjäytymistä ja koulutuksellista 

”kelkasta putoamista” pääse tapahtumaan. Sen lisäksi alati pienenevässä maailmassa glo-

baalien ja kansallisten näkökulmien sivuuttaminen olisi suorastaan tyhmää ja jopa vaaral-

lista. (Bennett 1990, 13–14.)  

Nykyaikana yhteiskunnat ovat monietnisiä, minkä myötä myös koulut ovat monikulttuuri-

sia oppilasainekseltaan. Tutkimuksien mukaan suuri osa etnisiin vähemmistöihin kuuluvis-

ta oppilaista on syrjäytymisvaarassa, joten kyseessä on suuri haaste opettajille. Mikäli syr-

jäytyminen halutaan estää, täytyy koulujen edistää moniarvoisuutta. Moniarvoiselle kasva-

tusfilosofialle perustuva koulu edustaa kompromissia kulttuurisen assimilaation ja separa-

tismin välillä. Kuitenkin kulttuurinen pluralismi tulkitaan joskus virheellisesti vaaralliseksi 

yhteiskunnalle, koska katsotaan että se voimistaa etnisten ryhmien identiteettiä, johtaa se-

paratismiin, aiheuttaa ryhmienvälistä antagonismia (vastakkaisuutta) ja fragmentaatiota. 

Tällainen ajattelu kuitenkin ylenkatsoo kulttuurisen pluralismin keskeisen ajatuksen, jonka 

mukaan jokaisen etnisen ryhmän odotetaan mukautuvan niihin makrokulttuurin element-

teihin, jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille. (Bennett 1990, 14–15.) 

Nykyaikainen, globalisoitunut maailma vaatii globaalin tietoisuuden edistämistä. Toimi-

minen ja yhteistyö globalisoituneessa maailmassa eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa 

on välttämätöntä mikäli globaaleja ongelmia halutaan ratkaista. Tällainen yhteistyö vaatii 
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ihmisiltä ymmärrystä eri kulttuureista – kykyä toimia vastuullisina maailmankansalaisina. 

(Bennett 1990, 16.)  

Rasismin, ennakkoluulojen ja stereotypioiden poiskitkeminen on yksi monikulttuurisuus-

kasvatuksen päätavoitteista. Demokraattisten ideaalien kuten ihmisoikeuksien, sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden, vaihtoehtoisten elämäntyylien kunnioittamisen ja yhdenvertaisten 

mahdollisuuksien toteutumista kaikille on mahdollista edesauttaa monikulttuurisuuskasva-

tuksen avulla. (Bennett 1990, 17.)  

Kuten interkulttuurisen kompetenssin ulottuvuuksien yhteydessä (ks. Jokikokko 2002, 88), 

oman kulttuuri-identiteetin tunteminen on tärkeä tekijä myös suvaitsevuuden kannalta. 

Tätä käsitystä tukee myös Sarkkisen (1999, 123) tutkimus, jonka mukaan juuri ne, joilla on 

vahva kansallinen identiteetti ovat valmiimpia hyväksymään erilaisuutta: kun on varma 

identiteetistään, ei tunne asemaansa uhatuksi. Lisäksi Venäläisen (2009, 132) mukaan pai-

kalliseen kulttuuriperintöön tutustuminen ja käsitys esimerkiksi siitä, että Suomikin on 

ollut kautta aikain kanssakäymisessä muiden maiden ja kulttuurien kanssa, auttaa olemaan 

avoin muutoksille ja erilaisuudelle. Venäläinen (2009, 132) lisää myös, että kulttuurin 

merkitys itselle ja maailmanlaajuisesti täytyy opetella ja tässä oppimisen prosessissa nuorta 

on autettava ja ohjattava, saatettava kulttuurin maailmaan.  

Nykyään yksilöllisyys määrittää kuitenkin aiempaa enemmän ihmisen identiteettiä, pelkän 

kansallisen identiteetin sijaan. Kansallisuus on yhä osa identiteettiä, mutta mukaan on tul-

lut myös muita sitä selittäviä osa-alueita. Globalisaation myötä kansallinen identiteetti 

saattaa heiketä mutta sen sijaan tilalle voi tulla ikään kuin globaali-identiteetti. (Inkala 

2002, 57.) Sarkkinen (1999, 123) toteaakin tutkimuksensa valossa, että ihmisellä on mah-

dollista olla myös useampi kulttuurinen identiteetti yhtä aikaa (esim. suomalainen ja eu-

rooppalainen). Tosin Sarkkisen tutkimus koski opettajia ja opettajiksi opiskelevia, joilla 

myös suomalainen identiteetti oli muuta väestöä vahvempi. Inkala (2002, 57) mainitseekin, 

että tutkimusten mukaan suomalaiset eivät mielläkään itseään ensisijaisesti eurooppalaisik-

si. Laajempien kokonaisuuksien sijaan identifikaation kohteiksi ovat tulleet esimerkiksi 

kaupungit tai vieläkin pienemmät kohteet kuten harrastus- tai ammattiryhmät (emt.). Tätä 

tukee osin myös Sarkkisen (1999) tutkimus, jonka mukaan opettajillakin ammattiryhmän 

vaikutus on suuri ja sosiaalinen identiteetti vahva, jolloin opettaja omaksuu ammatillisen 

ryhmänsä asenteet. 

Tätä taustaa vasten voinee todeta, että monikulttuurisuuteen liittyvillä kasvatustavoitteilla 

on myös kasvatuksessa arvokkaana pidettyä siirtovaikutusta. Siirtovaikutuksella (transfer) 
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tarkoitetaan sitä, että tietojen ja taitojen oppimisesta olisi ihmiselle hyötyä myös laajem-

minkin kuin vain siinä kontekstissa jossa ne on opittu: ”oppia elämää eikä koulua varten” 

(Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 124).  
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3 MUSIIKKIKASVATUSFILOSOFISET PARADIGMAT 

Musiikkikasvatuksen emotieteet ovat kasvatustiede sekä musiikkitiede. Musiikkikasvatuk-

sen nykyparadigma rakentuu konstruktivismin käsityksille oppimisesta ja opettamisesta, 

joskin musiikkikasvatukseen vaikuttaa kuitenkin kasvatustieteen ja yhteiskunnallisen tilan-

teen lisäksi myös tieteenalan oma tutkimus ja keskustelu (Ojala & Väkevä 2006, 55). Käyn 

seuraavaksi läpi lyhyesti ja pääpiirteittäin kaksi musiikkikasvatuksen paradigmaa: esteetti-

sen musiikkikasvatusfilosofian ja praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian lähinnä 

1990-luvulle asti, sillä näin hahmottuu paremmin se pohja jonka päälle koko tämän tut-

kielman aineisto rakentuu. Lisäksi näiden kuvausten avulla pyrin tuomaan esiin sen kehi-

tyskulun (syyt ja seuraukset, tai osan syistä ja seurauksista), jotka johtivat musiikkikasva-

tuksessa paradigman muutokseen.  

Termi aesthetica ei itsessään ole kovin vanha, sen otti käyttöön Alexander Baumgarten 

vuonna 1750. Tarkkaan ottaen antiikin tai keskiajan estetiikkaa ei siis ole olemassa, tosin 

ko. tiedonala on osoittanut hybridejä piirteitä: esimerkiksi Schopenhauerin esteettinen mie-

lihyvä ja siihen liittyvät ideat ovat platonisia. (Dahlhaus 1980, 9–11.) Alperson (1991, 232) 

kirjoittaa, että estetiikalla on juuret jo antiikissa, mutta vasta 1700-luvulta asti se on saavut-

tanut vahvan aseman filosofien kuten Shaftesburyn, Kantin, Hutchesonin ja Humen käyt-

täminä. Regelskin (1996, 23) mukaan esteettinen näkökulma musiikkiin ja musiikkikasva-

tukseen on lähtöisin siitä ajatuksesta, että musiikin olemusta ja arvoa on pidetty esteettise-

nä. Tämä on johtanut siihen että musiikilliseen sivistykseen on automaattisesti kuulunut 

”hyvän” musiikin opiskelu (emt.). 1980-luvun lopulla vielä vallalla ollut esteettinen mu-

siikkikasvatusfilosofia alkoi herättää tyytymättömyyttä ja sitä alettiin kyseenalaistaa  

(Westerlund 1997; ks. myös Väkevä, 1999). Tosin Suomessa keskustelua musiikkikasva-

tuksen filosofiasta ei ennen 1990-lukua juurikaan harrastettu. Sen sijaan erilaisilla ”meto-

deilla” (Orff, Kodaly jne.) on ollut vahva asema suomalaisessa musiikkikasvatuksessa. 

Filosofinen keskustelu Suomessa käynnistyi toden teolla vasta David J. Elliottin jopa pro-

vokatiivisen kirjan seurauksena. Elliott esittää kirjassaan ”uuden” (silloin uuden) musiik-

kikasvatusfilosofian eli praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian, jonka lähtökohdat olivat 

täysin poikkeavat aikaisempaan, esteettiseen musiikkikasvatusfilosofiaan verrattuna. (Wes-

terlund & Väkevä 2009, 93–94.) Samanaikaisesti kun kasvatustieteessä siirryttiin tietoyh-

teiskuntamurroksen mukana behaviorismista konstruktivismiin, alettiin myös musiikkikas-
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vatuksen parissa käydä keskustelua esteettisen ja praksiaalisen musiikkikasvatuksen välillä 

(Ojala & Väkevä 2006, 55-56).  

 3.1 Esteettinen musiikkikasvatusfilosofia  

Esteettisen musiikkikasvatuksen peruslähtökohtana on musiikin oma esteettinen arvo ja 

siitä saatavat esteettiset kokemukset. Esteettinen lähestymistapa musiikkiin koostuu neljäs-

tä perusolettamuksesta: 1) musiikki on kokoelma objekteja tai töitä 2) musiikilliset teokset 

on tarkoitettu kuunneltavaksi vain yhdellä tapaa, esteettisesti. Kuunnellakseen musiikillista 

teosta on siis kiinnitettävä erityisesti huomiota sen nk. esteettisiin kvaliteetteihin: rakentee-

seen ja elementteihin, kuten melodia, harmonia, rytmi, dynamiikka, sointiväri, tekstuuri, 

teoksen sisäiseen variaatioon ja organisaatioon 3) musiikin esteettinen arvo on aina teoksen 

sisäistä ja 4) kun teosta kuunnellaan esteettisesti, saavutetaan esteettinen kokemus. (Elliott 

1995, 23; Väkevä 1999; Reimer 1989.) 

Reimer (1989, 16–28; ks. myös Väkevä 1999) jakaa musiikin esteettiset näkökulmat Leo-

nard B. Meyerin luokittelua lähtökohtanaan käyttäen: 1) absoluuttis-formalistinen näkö-

kulma keskittyy teosten sisäisiin kvaliteetteihin ja pitää musiikin muotoja itsessään tärkei-

nä, 2) referentialistinen näkökulma taas korostaa teosten ulkopuolisia viittauksia taiteellis-

esteettisten merkitysten lähteenä, ja 3) absoluuttis-ekspressionistiset näkökulmat sijoittavat 

esteettisen merkityksen musiikkiin, mutta toteavat että myös kulttuuriset (yms.) seikat voi-

vat vaikuttaa musiikkiin – tällöin niistä muodostuu osa esteettis-kognitiivista kokemusta. 

Musiikin ulkopuoliset vaikutteet nähdään muuntautuvan teoksen sisäisen muodon kautta, 

jolloin tämän muodon esteettiset sisällöt toimivat esteettisen kokemuksen lähtökohtana.   

Reimer (1989, 33–53; ks. myös Väkevä 1999) kirjoittaa, että musiikki ja taide (esteettiset 

kokemukset) ylipäätään jäsentää ihmisen subjektiivista, sisäistä maailmaa ja tätä kautta 

toimii itsetuntemuksen välineenä. Taiteellisten teosten sisäiset muodot sisältävät esteettisen 

kokemuksen keskeisen osan, eli taiteelliset kvaliteetit ja ekspressiiviset muodot. Taidekas-

vatuksen, kuten siis myös musiikkikasvatuksen tulisi auttaa oppilaita tunnistamaan nämä 

taiteelliset kvaliteetit. Musiikkikasvatuksen tärkein tehtävä on rikastuttaa ihmisten elämän-

laatua rikastuttamalla ja kehittämällä heidän kykyään vastaanottaa musiikin ekspressiiviset 

muodot, ja tätä kautta lisätä itsetuntemustaan. 

Reimerin (1989, 53–54) mukaan esteettisen musiikkikasvatuksen lähtökohtia ovat: 1) Ai-

dosti ekspressiivisen musiikin käyttäminen. Johtuen ajatuksesta että kaikenlainen ekspres-
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siivisyys ei ole hyvää, on musiikkikasvattajien käyttöön valikoituneet vain sellaiset musii-

kit, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä. Musiikkikasvatuksen on kuitenkin tarkoitus laajentaa 

ihmisten näkökenttää maailmaan ja avartaa inhimillisen todellisuuden näkymiä ja ymmär-

tämistä. Tämä vaatii muidenkin, kuin konventionaalisten valintojen tekoja musiikin suh-

teen. Eri kulttuurien musiikit eri aikoina, jazz, rock ja kansanmusiikki, voivat myös tarjota 

ekspressiivistä musiikkia opetukseen. 2) Mahdollisuuksien järjestäminen musiikin ekspres-

siivisen voiman tuntemiseen. Opetusmetodit eivät saa olla liiaksi yksityiskohtiin puuttuvia, 

jotta musiikin ekspressiiviys ei peittyisi. 3) Oppilaiden auttaminen herkistymään progres-

siivisesti niille musiikin elementeille, jotka sisältävät esteettisten tunnekokemusten edelly-

tykset: melodian, harmonina, rytmin, äänenvärin, tekstuurin, muodon kvaliteetit. Nämä 

objektit musiikissa ovat tunnistettavissa, nimettävissä, manipuloitavissa, luotavissa, kes-

kusteltavissa, eristettävissä, uudelleen kontekstualisoitavissa. Nämä elementit ovat opetuk-

sen peruslähtökohtia. 4) Opettajan kielenkäytön tulee olla sopivaa musiikin ekspressiivi-

syyden valaisuun. Kuvailevaa, muttei koskaan tulkitsevaa. Opettajan tehtävä on ohjata 

oppilaat itse huomaamaan musiikin ekspressiivisyys ja sen kvaliteetit, ei koskaan osoittaa 

niitä valmiiksi. Itse äänet musiikissa kertovat oleellisimman osan: musiikkikasvattaja kaik-

kein vähiten saa sijoittaa itsensä musiikin ja ihmisten väliin. (Reimer 1989, 53–54.) 

Väkevän (1999) mukaan esteettinen musiikkikasvatus alkoi saada kritiikkiä sen rajoittu-

neen musiikkikäsityksensä vuoksi että myöskin muuttuneen, globalisoituneen maailmanti-

lan myötä. Musiikkikasvatus siis ajautui kriisivaiheeseen, kun 1980-luvun lopulla alettiin 

huomata että vallalla ollut paradigma ei enää vastannut ajan mukanaan tuomiin kysymyk-

siin. Myös koko esteettisen paradigman filosofinen ja metodologinen mielekkyys kyseen-

alaistettiin. (Väkevä, 1999.) 

Praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian esittämän kritiikin jäljiltä Reimer on korjannut, 

täsmentänyt ja hakenut ratkaisuja filosofisiin ongelmakohtiin esteettisessä paradigmassa 

mm. teoksessaan Philosophy of music education: advancing the vision (2003). Reimer 

(2003, 48–51) mm. myöntää Elliottin (1995) olleen oikeassa liittyen musiikin olemukseen 

inhimillisenä käytäntönä, mutta sanoo Elliottin kuitenkin olleen kannassaan liian jyrkkä. 

Reimer (2003, 30–36 ja 48–51) kannattaisi mieluummin välimuotoa praksiaalisen ja esteet-

tisen filosofian väliltä ja puhuukin (läpi teoksen) synergiasta filosofisena perustana (vrt. 

Westerlund 2002). 
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3.2 Praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia 

Esteettisen musiikkikasvatuksen tilalle ehdotettiin nk. praksiaalista musiikkikasvatusfiloso-

fiaa, jonka lähtökohtana oli esteettisen musiikkikäsityksen kritiikki. Praksiaalisen musiik-

kikasvatusfilosofian popularisoi David J. Elliott teoksessaan Music matters: a new phi-

losophy of music education (1995), Elliott ei kuitenkaan katsonut olleensa asialla yksin tai 

ensimmäisenä, vaan katsoi liittyvänsä pitkään jo olemassa olleeseen musiikin filosofian 

traditioon, joka nyt sai nyt ilmauksensa musiikkikasvatuksessa. (Väkevä 1999.) Myös Re-

gelski (1996, 23) toteaa, että 1990-luvun alkuun mennessä eri tieteenaloilla oli alkanut 

esiintyä jatkuvasti enemmän kritiikkiä esteettistä ideologiaa kohtaan ja musiikkikasvatuk-

sen parissa sitä alkoivat esittää ensimmäisinä mm. Alperson, Elliott ja Regelski itse. Es-

teettisen musiikkikasvatusfilosofian kritiikin, tai siihen liittyvän keskustelun avaajana voi-

daankin pitää Philip Alpersonia ja hänen vuonna 1991 julkaistua artikkelia What should 

one expect from a philosophy of music education? (Väkevä 1999.)  

David J. Elliottin vuonna 1995 julkaisema teos Music matters esitteli praksiaalisen musiik-

kikasvatusfilosofian, joka oli hyvin pitkälti entisen paradigman vastakohta. Teoksen julkai-

su tapahtui aikana, jolloin alettiin tiedostaa erilaisten musiikkikäytäntöjen merkitys musii-

kinopettajakoulutuksessa, opettajilta edellytettiin kompetenssia opettaa oppilailleen eri 

musiikillisten traditioiden musiikkia sekä hyödyntämään myös paikallisia resursseja ja 

musiikillisia painotuksia (vrt. monikulttuurinen musiikkikasvatus). Edellytettiin myös ky-

kyä improvisoida ja kehittää pedagogista materiaalia. Lisäksi Suomessa kansallinen ope-

tussuunnitelma oli muuttunut avoimemmaksi, joustavampaan ja käytännöllisempään suun-

taan. Praksialismi tuki myös musiikkikasvattajien keskuudessa suosittua käytännöllistä 

”learning by doing” -lähestymistapaa. Praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia tarjosi siis 

filosofisia perusteita tarpeellisiksi koetuille seikoille. (Westerlund & Väkevä 2009, 93.) 

Praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian pragmatistisiin ajatuksiin liittyen Määttänen 

(1996, 47) toteaakin, että ”yhtä hyvin voitaisiin puhua pragmatistisesta musiikin filosofias-

ta, etenkin kun Elliott käyttää hyväksi pragmatismin ajatuksia”.  

Praksiaalinen musiikkikasvatus lähtee liikkeelle toiminnasta, praksiksesta, jossa päämäärä 

ei ole jokin esteettinen kokemus vaan toimiminen, musisointi ja sen kautta oppiminen. 

Praksiaalisessa musiikkikasvatuksessa ei myöskään määritellä millekään maailman musii-

kille toistaan suurempaa esteettistä arvoa, vaan liikkeelle lähdetään siitä, että musiikki 

merkitsee eri asioita ihmisille riippuen ajasta, paikasta ja kulttuurista. (Elliott 1995.) Tosin 

kuten Määttänen (1996, 47) kirjoittaa Elliott kutsuu käsitystään praksiaaliseksi Aristote-
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leen praksis-käsitteen mukaan. Praksis on kriittistä ja tilannesidonnaista toimintaa vasta-

kohtana pelkkä tehtävän oikeanlainen suorittaminen. Määttänen (1996, 47) huomauttaa, 

että Elliott jättää mainitsematta eron praksiksen ja poiesiksen (eli tuottamisen) välillä. 

Erottelu liittyy telokseen eli toiminnan tavoitteeseen. Praksiksessa tavoitteena on toiminta 

itse ja poiesiksessa tavoitteena on itse tuottamisesta asia, tuote. Pelkästään toiminta toi-

minnan vuoksi, ilman päämäärää, on arvotonta (Määttänen 1996, 47–48; 2012, 72). Eli 

toisin sanoen Elliottin praksialismi jättää huomioimatta (tai tulkitsee väärin) pragmatismin 

ajatuksen esteettisestä kokemuksesta. Määttänen (2012, 83) sanookin: 

Esteettinen kokemus praksiksen muotona on suhteellisen riippumaton työhön ja ar-

kiaskareisiin liittyvistä tarpeista ja tavoitteista. Tämä suhteellinen pyyteettömyys ei 

kuitenkaan tarkoita täydellistä irtautumista elämänkäytännöistä. Esteettiset arvot voi-

vat myös toteutua muiden elämänkäytäntöjen yhteydessä. Ne ovat osa monitasoista 

ja monisyistä arvojärjestelmää, johon ihmiselämä perustuu.  

Elliott (1995, 12–13) määrittelee Music mattersin sisältämän filosofian kulmakiviksi seu-

raavat: 1) Musiikkikasvatuksen perusolemus määräytyy musiikin perusolemuksen mukai-

sesti. 2) Musiikkikasvatuksen merkitys riippuu musiikin merkityksestä ihmisen elämässä. 

Joten musiikkikasvatuksen arvo ja merkitys määräytyy sen mukaan minkälainen arvo mu-

siikilla ylipäätään on ihmisten elämässä, josta johdettuna musiikkikasvatuksen tehtävänä 

on musiikin merkitysten opettaminen.  

Praksiaalinen lähestymistapa ja sen jyrkkä vastakohtaisuus esteettisen kanssa perustuu hy-

vin pitkälle sen tavassa nähdä musiikin perusolemus. Elliottin (1995, 29–38) mukaan es-

teettinen musiikkikäsitys on lähtökohdiltaan epäjohdonmukainen. Tämä johtuu esteettisen 

filosofian rajoittuneesta ja kapeasta tavasta nähdä musiikki autonomisena, inhimillisistä 

käytännöistä irrallisena asiana. Elliott (1995, 43–44) määrittelee musiikin perusolemuksen 

ja sen eri tasot seuraavalla tavalla: MUSIIKKI on moninainen inhimillinen käytäntö (prac-

tice). Maailmanlaajuisesti on olemassa lukuisia musiikillisia käytäntöjä, eli Musiikkeja. 

Sana musiikki taas viittaa esimerkiksi kuuluviin ääniin, musiikillisiin teoksiin, musiikilli-

siin tilaisuuksiin eri käytänteissä. Eli Elliott siis käyttää kolmea eri termiä tai käsitettä ku-

vaamaan musiikkia sen eri tasoilla: MUSIIKKI, Musiikki ja musiikki. 

Erotuksena ja vastakohtana esteettiselle näkökulmalle praksiaalisessa musiikkikasvatusfi-

losofiassa korostuu musiikin ja musiikillisen toiminnan referentiaalisuus ja kontekstuaali-

suus. Musiikin arvot ja merkitykset nähdään olevan läpikotaisin sidoksissa inhimillisiin 

käytänteisiin. Musiikkikäsitys on praksialismissa pluralistinen, musiikki nähdään ”jonain 
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mitä ihmiset harjoittavat”, ja joka saa maailmassa monenlaisia eri muotoja. (Väkevä 1999; 

Elliott 1995.) 

Premissit [lähtökohdat, johdettuna praksiaalisen filosofian lähtökohdista] musiikkikasva-

tuksessa Elliottin (1995, 12–13) mukaan ovat: 1) Musiikkikasvatus sisältää oppimista ja 

opettamista musisointiin ja musiikin kuunteluun. 2) Musiikkikasvatus sisältää formaalin tai 

verbaalisen tiedon opettamista ja oppimista musiikista. 3) Musiikkikasvatus antaa val-

miuksia tehdä musiikkia, tulevaisuudessa jopa ammattimaisesti jollakin musiikin osa-

alueella (muusikko, säveltäjä, historioitsija, kriitikko, tutkija, opettaja jne.). 4) Musiikki-

kasvatuksen kautta saatava itsekasvu- ja tuntemus, parempi elämänlaatu.  

Elliottin (1995, 198) filosofian mukaan siis näin ollen koko musiikkikasvatuksen päätavoi-

te eli kasvatus muusikkouteen, itsekasvu (self-growth), konstruktiivinen tiedon lisääminen 

ja musiikillinen nautinto ei ole mahdollista mikäli opettajat ja oppilaat lähestyvät musiikkia 

kapea-alaisesti tai esteettisesti kokoelmana autonomisia objekteja. Kehittääksemme musii-

killista ymmärtämistä ja arvostusta, täytyy pitää mielessä, että MUSIIKKI on moninainen 

taiteellis-sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö.  
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4 MONIKULTTUURINEN MUSIIKKIKASVATUS 

Tässä luvussa käsittelen monikulttuurista musiikkikasvatusta tuoden esiin aiheesta ne nä-

kemykset, jotka ovat määriteltyinä praksiaalisessa musiikkikasvatusfilosofiassa ja esteetti-

sessä musiikkikasvatusfilosofiassa ennen vuotta 1996. Tällainen ajallinen edelleen rajaus 

siksi, että haluan tämän tutkielman viitekehyksen näyttävän tältä osin nimen omaan sen 

pohjan, jolle monikulttuurisen musiikkikasvatuksen diskurssi on rakentunut aineistossani 

vuodesta 1996 eteen päin. Pyrin selkiyttämään kummankin paradigman keskeiset sisällöt 

niiden suhtautumisesta monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen. Aluksi tarkastellaan kun-

kin paradigman ontologisia lähtökohtia musiikkiin ja monikulttuurisuuteen ja sitten vielä 

spesifimmin suhtautumista monikulttuuriseen musiikkikasvatuksen.  

4.1 Monikulttuurisuus esteettisessä musiikkikasvatuksessa 

Bennett Reimer (1989, 142) esittää teoksessaan Philosophy of music education (1989) kak-

si yleisesti kiistanalaista kysymystä koskien erilaisten musiikkien käyttöä opetuksessa: 1) 

vanhan musiikin relevanttius tai irrelevanttius modernissa kokemisessa? 2) populaarimu-

siikin sopivuus tai epäsopivuus musiikkikasvatuksessa?  

Reimer (1989, 142) linjaa, että kun taideteos on ”käsityönä” heikko ja pinnallinen ekspres-

siiviydessään, ei ole kokemuksen kannalta väliä milloin se on tehty. Päinvastoin jos työ on 

erinomaisesti tehty ja aidosti ekspressiivinen, miltä tahansa ajanjaksolta, sillä on kykyä 

ilmentää tuntoja kaikille niille, jotka kykenevät aistimaan niitä musikaalisesti. Musiikin 

käyttäminen laajalta aikajänteeltä musiikkikasvatuksessa on perusteltua, jotta varmistettai-

siin, että kaikkien aikakausien musiikkia osattaisiin lähestyä oikealla tavalla. Reimer kui-

tenkin muistuttaa, että osa musiikista on aina ”aikansa lapsia”, eikä ole enää relevanttia 

tässä ajassa. Jotkut musiikit ovat myös linkittyneet muotiin, eivätkä muotien muututtua ole 

enää relevanttia käytettäväksi: ne eivät ole autonomisia teoksia, arvokkaita itsessään. Täl-

laiset teokset voidaan katsoa vanhanaikaisiksi, banaaleiksi, ”taiteellisiksi” huonoimmassa 

mielessä, viehättäväksi niiden olennaisessa irrelevanttiudessaan.  

Mitä parempi taideteos on, sitä enemmän se kykenee ylittämään oman aikansa ja olemaan 

relevantti inhimilliselle kokemukselle yleisesti. Vaikka tyylit muuttuvat, parhaat teokset 

pysyvät elinvoimaisina ja kykenevät kiteyttämään oleellisen aikaa kestävästi. Ajatus siitä, 

että taidetta pitäisi katsoa aikansa tuotteina, ei ymmärrä sitä, että muulla kuin pinnallisella 
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taiteella on arvoa myös muutenkin kuin vain oman aikansa tuotteena. Kriteerit musiikin 

valinnalle tulisi perustua teoksen käsityön erinomaisuuteen (säveltäjän ammattitaito), sen-

sitiivisyyteen, mielikuvitukseen ja autenttisuuteen. (Reimer 1989, 142–143.) Swanwick 

(1988, 108–112) toteaa, että musiikki voi ylittää sekä itsensä että välittömän kulttuurinsa. 

Näin ollen musiikilliset menetelmät voidaan uudelleenkäyttää yli aika- ja kulttuurirajojen, 

koska musiikilla on tietynasteinen kulttuurinen autonomisuus. Opettajien vain tulee tehdä 

parhaansa välttääkseen vahvasti kulttuurisesti latautuneita käsityksiään vierasta musiikkia 

käsiteltäessä.  

Onko populaarimusiikki (rock jne.) tarpeeksi laadukasta musiikin opetukseen? Reimer 

(1989) erottaa ensiksi jazzin populaarimusiikista, todeten sen kaikin puolin laadukkaaksi ja 

näin ollen arvokkaaksi lähteeksi musiikilliselle kokemukselle. Populaarimusiikin kohdalla 

Reimer (emt.) näkee ongelmia. Ensinnäkin opettajan ja oppilaiden välinen sukupolvien 

kuilu vaikeuttaa kommunikointia. Nuorten oman sukupolven musiikki kuitenkin voi olla 

täysin soveliasta musiikkikasvatukseen. Sitä pitää vain arvioida samalla tavalla kuin mitä 

tahansa muutakin musiikkia: onko siinä tarpeeksi laadukkaita musiikillisia elementtejä 

kehittämään oppilaiden musiikillista havainto- ja aistimuskykyä? Reimer (emt.) toteaa ny-

kypopulaarimusiikin sisältävän huikean määrän erittäin laadukasta (ammattitaitoista, eks-

pressiivistä ja itsessään arvokasta) musiikkia, jonka käyttämättä jättäminen olisi tuhlausta 

ja elitististä. Tosin samaan aikaan populaarimusiikin kentällä on paljon täysin merkitykse-

töntä musiikkia, jota on tehty epämusikaalisista lähtökohdista. Tällaisella musiikilla ei ole 

mitään annettavaa esteettiselle musiikkikasvatukselle. (Reimer 1989, 143–144.) 

Kun musiikinopetukseen sisällyttää laajalti myös populaarimusiikkia, voi oppilaat saada 

mukaan päätöksentekoon: mitkä teokset ovat ammattitaitoisimmin tehtyjä heidän musiikki-

tyyleistään? Mitkä ovat musiikillisesti sensitiivisiä ja mielikuvituksellisia? Onko teoksissa 

joitain autenttisuuteen liittyviä seikkoja (esim. genren tyylinmukaisuus)? Omien valintojen 

perusteleminen ja oppilaiden usein korkea aiheen tuntemus hyvine esimerkkeineen, joita 

he ovat ehdottaneet, voi tehdä musiikillisesta kokemuksesta erittäin laadukkaan. Tällainen 

järjestely on myös virkistävää vaihtelua opettajajohtoiseen toimintatapaan, niin musiikilli-

sesti kuin psykologisestikin. Oppilailta vaaditaan jatkuvasti avoimuutta uusia musiikintyy-

lejä kohtaan, on siis näytettävä esimerkkiä olemalla itsekin avoin: musiikillisia teoksia 

arvioidaan tyyleistä riippumatta samalla tavalla. (Reimer 1989, 144.) 

Reimerin (1989, 144) mukaan koulujen musiikin opetuksessa tulee olla mukana musiikkia 

eri historiallisilta ajanjaksoilta, populaarimusiikkia, jazzia, eri etnisten ryhmien musiikkia 
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ja musiikkia maailman eri musiikkikulttuureista. Hän perustelee tämän osaksi sosiaalisen 

tiedostamisen lisääntymisenä – monikulttuurisuus voidaan nähdä rikastuttavana tekijänä –

 ja lisäksi globalisaation faktalla. Esteettisen kokemuksen kannalta vieraisiin musiikkikult-

tuureihin tutustuminen mahdollistaa maailman kokemisen toiseuden näkökulmasta: jokai-

sen kulttuurin musiikki edustaa ja tuo esiin kulloisenkin kulttuurin kokemistavan ja subjek-

tiivisen maailmankuvan. Musiikki ja taide ylipäätään on tehokas tapa tutustua ja kokea 

kuinka maailma nähdään ja koetaan eri kulttuureissa. Musiikin opetuksessa, koska kysees-

sä on musiikki, tulee kuitenkin teoksen kulttuurisesta alkuperästä huolimatta keskittyä sen 

taiteellisiin kvaliteetteihin ja sitä kautta saatavaan esteettiseen kokemukseen. (Reimer 

1989, 144–146.) Swanwick (1988, 99–100) kirjoittaa, että tietyt musiikintyylit ovat niin 

vahvasti kulttuurisidonnaisia, että voivat sen vuoksi olla vaikeasti lähestyttäviä. Hän ehdot-

taakin, että ainakin aluksi olisi hyvä tutustua sellaisiin musiikkeihin, jotka eivät ole niin 

vahvasti sidoksissa vieraan kulttuurin sisäiseen maailmaan, vaan josta voisi löytyä jotakin 

jo entuudestaan tuttua. Swanwick (1988, 100–102) lisää, että useimmat musiikkikulttuurit 

eivät ole niin sisäänpäin kääntyneitä, etteikö niitä voisi lähestyä ja ”antaa musiikille mah-

dollisuutta puhua”. Eri kulttuurien musiikkia ei kuitenkaan tule käsitellä kulttuuriin kuu-

lumattomilla tavoilla, esimerkiksi länsimaisen taidemusiikin teorian menetelmin ei ole 

mahdollista kuvata intialaista taidemusiikkia.  

Swanwick (1988, 101) sanoo, että tietyt elementit musiikissa ovat ympäri maailman yleen-

sä samankaltaisia: toiston ja kontrastin prosessit, variaation logiikka, muuntelu ja uudel-

leen asemointi. Tämä Swanwickin (emt.) mukaan johtuu inhimillisen havaitseminen psy-

kologisista universaaleista, joilla ihminen pyrkii järjestämään kokemuksensa merkityksen 

ja koherenssin. Reimer (1989) jatkaa, että inhimillinen maailmassa oleminen on sekä uni-

versaalia että kulttuurisidonnaista. Tämä on se seikka, jonka musiikkikasvatuksen tulisi 

välittää eteenpäin: jokainen ihminen jakaa samanlaisen subjektiivisen tietoisuuden ja ko-

kemisen tavan, mutta tämä tietoisuus ja tapa kokea saa kussakin kulttuurissa omanlaisensa 

tulkinnan. Ihmiset ovat universaalisti samanlaisia, mutta kulttuurisesti erilaisia: tämä inhi-

millinen paradoksi on kiteytynyt taiteisiin erityisen hyvin. (Reimer 1989, 145.)  

Kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen tarkoittaa myös sitä, että kunnioittaa 

omaa kulttuuriaan ja jakaa sitä muille siinä missä vieraitakin kulttuureita. Oppilaiden tulisi 

huomata, että oma musiikillinen kulttuuri on yksi monista. Oman identiteetin voi tätä kaut-

ta huomata hahmottuvan sekä lokaalisti että globaalisti. (Reimer 1989, 145.) Swanwick 
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(1988, 102) lisää, että musiikkikasvatuksen tehtävä on vähentää kaikkea luokittelua ja kult-

tuurisia stereotypioita, mitkä liittyvät muihin musiikkikulttuureihin.  

Swanwick (1988, 118–199) muistuttaa, että koulu on vain yksi paikka, jossa musiikkikult-

tuurit välittyvät ja suuri osa musiikista realisoituu koulun ulkopuolella. Koulujen tulisi siis 

olla paikkoja, joissa oppilaat saavat tietoa erilaisista musiikeista ja huomaavat maailman 

musiikkikulttuurien rikkauden. Lopulta vaaraksi voi koitua musiikin valinta: pakollinen 

osallistuminen pitää sisällään riskin muodostua kulttuuriseksi indoktrinaatioksi. Musiikki-

kasvatuksen yhtenä tehtävänä on lisätä tietoisuutta ja tarkoituksellisesti sekä kriittisesti 

tarkastella useita erilaisia musiikillisia käytäntöjä. Toisena tehtävänä on osallistua mu-

sisointiin omassa yhteisössä ja luoda musiikillisia tilaisuuksia, joihin yhteisöllä on mahdol-

lisuus osallistua. Musiikki parhaillaan on uutta luovaa, auttaen sekä kulttuurin jäseniä että 

itse kulttuuria uudistumaan ja muuntautumaan.  

Esteettisen musiikkikasvatusfilosofian suhtautuminen monikulttuuriseen musiikkikasva-

tukseen on myös hieman muuttunut praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian kritiikin jäl-

keen. Teoksessaan Philosophy of music education: advancing the vision (2003, 178–191) 

Reimer kirjoittaa Monikulttuurisen musiikkikasvatuksen ”dilemmasta” käyttäen kahtena 

esimerkkinä kontekstualistista ja universalistista lähestymistapaa. Reimer (emt., 190) tote-

aa että olisi liian extremeä väittää jokaisen kulttuurin olevan niin erilainen, ettei niiden 

musiikillisiin todellisuuksiin pääsisi sisään olematta kulttuurin jäsen. Hän myös toteaa että 

olisi liian extremeä väittää että jokaiseen kulttuuriin voi päästä sisään helposti kuka tahan-

sa. Reimer päätyy pohdinnoissaan tulokseen, että vieraita musiikkikulttuureita on mahdol-

lista kokea jollakin tasolla ja pyrkimyksenä tulisi olla myös itselle vieraiden musiikkikult-

tuurien opiskelu siinä missä omankin musiikkikulttuurin opiskelu. (Reimer 2003, 190–

191.) Koko teokselle ominaiseen tyyliin Reimer  (2003, 189–191) osoittaa ongelmakohtia 

molemmista filosofioista ja hakee ratkaisua, niin ikään koko kirjan kantavasta teemasta, 

synergiasta, praksiaalisen ja esteettisen filosofian välillä. Näin siis myös monikulttuurisen 

musiikkikasvatuksen kohdalla.  

4.2 Monikulttuurisuus praksiaalisessa musiikkikasvatuksessa 

David Elliott päättelee teoksessaan Music matters (1995, 43; 44; 207), että MUSIIKKI on 

perusluonteeltaan monikulttuurista, joten monikulttuurisuuden tulisi olla myös musiikki-

kasvatuksen ydin. Elliott (1995, 197) toteaa, että ihmiset kehittävät identiteettiään, arvo-
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jaan ja uskomuksiaan erilaisten musiikkikulttuurien kautta. Joskus ja joidenkin musiikki-

kulttuurien kohdalla kyseinen kulttuuri koetaan jopa niin vahvasti jonkin tietyn ihmisryh-

män omaksi, että siihen ei ole sisäänpääsyä ulkopuolisille. Tällöin kyseessä ei ole jokin, 

jota vain tehdään, vaan jokin jota ollaan. Mikäli tällaiseen kulttuuriin sallii sisäänpääsyn 

ulkopuoliselle, ottaa riskin tulla väärinymmärretyksi. Eri musiikilliset käytännöt voivat siis 

olla erittäin avoimia, mutta myös erittäin suljettuja.  

Alperson (1991, 233–234) linjaa, että praksiaalisen musiikkinäkemyksen mukaan musiikki 

nähdään kontekstuaalisena, muttei relativistisena: taiteen totuudet ja arvot piilevät inhimil-

lisissä käytänteissä, jotka ovat inhimillisen toiminnan muotoja ja joita kuvaillaan taitojen, 

tietämyksen ja käytäntöspesifien standardien termein. Myös Elliott (1995, 197–198) kir-

joittaa, että MUSIIKKI, MUUSIKKOUS ja MUSIIKILLISET TEOKSET ovat kulttuuri- ja 

käytäntöspesifejä asioita. Musiikkia ei siis Elliottin mukaan voi kutsua universaaliksi kie-

leksi. Kun ihminen ei kykene edes ymmärtämään ja pitämään kaikesta siitä musiikista, 

joka on hänen omien kansallisten rajojen sisällä tehtyä, ei ole tietenkään mahdollista ym-

märtää jokaista maailman musiikkikulttuuria. Musiikillinen käytäntö on pieni sosiaalinen 

systeemi, tai mini-maailma. MUSIIKKI kokonaisuudessaan taas on universumi, jonka si-

sällä nämä mini-maailmat ovat: jokainen mini-maailma on rakentunut omien tietojen, us-

komusten, arvojen, tavoitteiden ja standardien ympärille. Lisäksi jokainen musiikillinen 

käytäntö on linkittynyt sitä ympäröivään kulttuuriin ja näin olen myös aikaan: esimerkiksi 

arvot ja uskomukset, jotka rakentavat musiikkikulttuuria osaltaan, muuntuvat jatkuvasti 

inhimillisissä käytänteissä ja laajemmassa kulttuurisessa kontekstissa. (Elliott 1995, 197–

198.)  

Alperson (1991, 236) kirjoittaa, että musiikkikasvatuksen tulisi pyrkiä taiteellisiin taitoi-

hin, tietoihin ja kulttuuristen kontekstien tarkasteluun. Kun musiikin kuunteleminen ja mu-

siikilliset teokset siis ovat läpikotaisin kulttuurisia, Elliottin (1995, 206) mukaan paras tapa 

lähestyä asiaa on opettaa oppilaita kohtaamaan merkityksellisiä musiikillisia haasteita sel-

laisissa oppimis–opetuskonteksteissa, jotka ovat mahdollisimman läheisiä kulloinkin käsi-

teltävälle musiikkikulttuurille. Käsittelen näitä ajatuksia ja sovelluksia seuraavaksi hieman 

syvemmin. 

Induktiivinen (yksittäisestä yleiseen) oppiminen. Musiikilliset käytännöt ovat pieniä sosiaa-

lisia systeemejä tai mini-maailmoja. Opettaakseen oppilaille, kuinka kuunnella ja tehdä 

musiikkia ymmärtäen tarvittavissa määrin suhteet musiikillisten teosten ja kulttuuristen 

vaikutteiden välillä opettajan täytyy sitouttaa oppilaansa vuorovaikutukseen ko. kulttuurin 
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keskeisten uskomusten, toimintojen ja lopputulosten kanssa. Jotta tietoisuus kulttuuri-

ideologisia seikkoja kohtaan lisääntyisi, oppilaiden tulisi kohdata musiikillisia ongelman-

ratkaisutilanteita esittämisen, improvisoinnin, säveltämisen, sovittamisen ja johtamisen 

alueilla. Aktiivinen taiteellis-kulttuurinen ongelmanratkaisu pakottaa oppilaat ”elämään” 

ko. kulttuurin tapoja ajatella, uskoa ja arvottaa asioita: kokea ko. kulttuurin musiikki ääni-

nä-itselle (tones-for-them) ja reflektoida kriittisesti omaa suhtautumista käsiteltävään mu-

siikkiin. (Elliott 1995, 206–207.) 

Musiikkikasvatus on monikulttuurista perusolemukseltaan. Keskeinen osa koko Elliottin 

filosofiaa (1995, 207) liittyy seuraavaan päätelmään: jos MUSIIKKI koostuu moninaisista 

musiikkikulttuureista, silloin MUSIIKKI on luonnostaan monikulttuurista, joten musiikki-

kasvatuksenkin tulisi olla perusolemukseltaan monikulttuurista. Sanoessaan näin Elliott 

tarkoittaa myös muutakin kuin että opetuksen tulisi tutustuttaa oppilaat tiettyyn määrään 

erilaisia musiikillisia käytäntöjä.  

Monikulttuurisuus terminä pitää sisällään muutakin kuin moninaisuuden. Kuvailevana 

terminä monikulttuurisuus viittaa saman sosiaalisen systeemin sisällä oleviin erilaisiin so-

siaalisiin ryhmiin: tässä mielessä termi tarkoittaa siis kulttuurisesti moninaista, moniarvois-

ta. Monikulttuurisuudella on myös arvottava merkitys, joka sisältää ajatuksen sosiaalisesta 

ideaalista: kaikkia sosiaalisia ryhmiä rikastuttava kulttuurien välinen vuorovaikutus, kult-

tuurien välinen keskinäinen kunnioitus, jossa samanaikaisesti jokainen ryhmä saa pitää 

oman koskemattomuutensa. Näin ollen esimerkiksi kulttuurisesti moninainen maa ei ole 

monikulttuurinen, mikäli edellä mainitut eivät toteudu. (Elliott 1995, 208.) 

Miten yllä olevat seikat sitten ilmenevät musiikkikasvatuksessa, globaalista ja lokaalista 

näkökulmasta? Kulttuurisesti moninaisessa maassa on useita eri musiikkikulttuureja, mu-

siikillisia makro- ja mikrokulttuureja. Makrokulttuurin (esim. länsimainen taidemusiikki) 

käytännöt välittyvät ja niitä tulkitaan erilaisten alakulttuurien kautta. Eli mikrokulttuurin 

käytännöt ja uskomukset muodostuvat olemalla enemmän tai vähemmän poikkeavia suh-

teessa makrokulttuuriinsa. Jos siis opettaja rajaa opetuksensa vain yhteen tai kahteen klas-

sisen musiikin käytäntöön tai pop- ja jazzmusiikin käytäntöön, oppilaat eivät opi, että 

MUSIIKKI on monikulttuurinen ja moninainen inhimillinen käytäntö. Sen lisäksi he eivät 

opi ymmärtämään, että MUSIIKKI on moninainen kansallinen, alueellinen ja paikallinen 

käytäntö. (Elliott 1995, 208.)  

Musiikin opettajat eivät tietenkään pysty opettamaan kaikkea musiikkia, jokaisesta kulttuu-

rista ympäri maailman. Silti opettajat voivat opettaa MUSIIKKIA. Elliottin (1995, 208) 
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esimerkin mukaisesti tilanne voisi olla vaikkapa tällainen: Viidesluokkalaisista on koostet-

tu kuoro. Heidän muusikkoutensa on kehittynyt ja kontekstualisoitunut, kun he ovat oppi-

neet tulkitsemaan, esittämään ja kuuntelemaan J.S.Bachin Dueton kantaatista no.9, venä-

läisen kansanlaulun Hyvää yötä, gospel-laulun I´m going up A-Yonder ja jazzsamban The 

Boston trot. Opettaja sisällyttää opetukseensa tarkoituksenmukaisia äänitteitä sekä ajoittai-

sia projekteja säveltämisestä ja musiikin johtamisesta. Nyt oppilaat ovat perehdytetty nel-

jään erilaiseen musiikkikulttuuriin: barokin kuoromusiikkiin, venäläiseen kansanmusiik-

kiin, afroamerikkalaiseen gospeliin sekä latin jazziin. Kun oppilaat oppivat tulkitsemaan ja 

esittämään näitä teoksia taiteellisesti (tietoisena kaikista relevanteista musiikillisten merki-

tysten ulottuvuuksista), ja kun he oppivat linkittämään jokaisen teoksen kulloiseenkin mu-

siikkikulttuuriin, oppilaiden muusikkous kehittyy progressiivisesti enemmän erottavaksi ja 

integroiduksi. 

Jos opettaja tässä vaiheessa rikastuttaa hänen opetustaan esittelemällä vielä yhden tunte-

mattoman musiikkikulttuurin, esimerkiksi Zulu-heimon kuorolaulun: opettaja ottaa uuden 

suuren askeleen edistääkseen oppilaiden ymmärtämystä MUSIIKISTA moninaisena inhi-

millisenä käytäntönä. Kun opettaja mahdollistaa oppilaidensa esittää Zulu-heimon laulun 

Siyahamba autenttisesti, tietoisena kaikista ulottuvuuksista kappaleen merkityksissä (sisäl-

täen alkuperäisen tekstin, laulajien liikkeet, afrikkalaiset rummut), opettaja on aloittanut 

perehdyttämisen uuteen musiikkikulttuuriin. Kertaamalla ja kehittämällä aikaisemmin opit-

tua sekä lisäämällä uusia edellisiin kappaleisiin liittyviä tai täysin uusia teoksia ajan mit-

taan opettaja voi jatkaa oppilaiden musiikillista perehdyttämistä siten, että heidän muusik-

koutensa jatkuvasti syvenee ja laajenee. (Elliott 1995, 208–209.) 

Musiikin oikeanlainen ymmärtäminen johtaa siis siihen, että musiikkikasvatus on (tai pitäi-

si olla) keskittynyt MUSIIKKIIN moninaisena, monikulttuurisena käytäntönä. Tämä taas 

tarkoittaa sitä, että musiikkikasvattaja, joka on sitoutunut opettamaan ja oppimaan MU-

SIIKKIA, on myös sitoutunut humanistisen kasvatuksen ainutlaatuiseen ja suureen muo-

toon. (Elliott 1995, 209.) Alperson (1991, 243) kirjoittaa, että yksi praksiaalisen filosofian 

keskeisiä tavoitteita on ymmärtää, mitä musiikki merkitsee ihmisille. Tästä näkökulmasta 

musiikkien määrä, joita voidaan (esim. kasvatuksessa) lähestyä laajenee suuresti. Joskin 

Alperson (1991, 243) haluaa muistuttaa, että siinä missä praksiaalinen lähestymistapa ei 

tarkoita pelkästään populaari-, kansan-, tai alkuperäisväestöjen musiikkien huomioimista ja 

ei myöskään esteettinen lähestymistapa tarkoita pelkästään taidemusiikin huomioimista.  
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Uusiin musiikillisiin käytäntöihin opettamisen prosessissa musiikkikasvattajat linkittävät 

musiikkikasvatuksen perusarvot humanistisen kasvatuksen laajempiin tavoitteisiin. Uskal-

lus kokea ja kohdata itselleen tuntemattoman musiikkikulttuurin taiteelliset ja kulttuuri-

ideologiset merkitykset suo opiskelijoille tärkeän kasvun mahdollisuuden, jonka musiikil-

linen riskinotto voi mahdollistaa: tilaisuus oppia tuntemaan itseään (musiikillisesti ja muu-

ten) ja suhdettaan itseen sekä muihin. Musiikillinen riskinotto ja hetkellinen hämminki 

(vrt. kognitiivinen konflikti, esim. Tynjälä 1999, 154), joka siitä voi seurata, aktivoi itsere-

flektiota sekä henkilökohtaista rekonstruointia omista suhteistaan, oletuksistaan ja mielty-

myksistään. Tällaiset musiikillis-kulttuuriset yhteenotot mahdollistaa oppilaiden kehittää 

kykyjään arvioida kaikkea sitä, mikä näyttää luonnolliselta, tavalliselta ja universaalilta 

heille, ei ole sellaista – ts. saada uutta näkökulmaa omaankin kulttuuriin. (Elliott 1995, 

209.) 

Mikäli siis musiikkikasvatus toimii kulttuurina samalla tavalla kuin se toimii suhteessa 

kulttuuriin, uusiin musiikkikulttuureihin tutustuminen tarjoaa jotain sellaista mitä vain har-

vat kasvatuksen muodot voivat tarjota. Todellisesti monikulttuurinen MUSIIKIN opetus-

suunnitelma yhdistää yksilön toisiin musisoijiin ja kuulijoihin muissa paikoissa sekä ajas-

sa. Musiikin vaikuttavuus tässä tarkastelussa sijaitsee sen (musiikin) luonnollisessa ole-

muksessa praksiksena: ajattelemisena toiminnassa (thinking-in-action). Praksiaaliseen 

opettamiseen ja oppimiseen perustuva sekä tarkoituksenmukaisen määrän musiikkikulttuu-

reita (eri ajoilta ja paikoista) sisältävä MUSIIKIN opetussuunnitelma tarjoaa oppilaille 

mahdollisuuden saavuttaa humanistisen kasvatuksen keskeisen päämäärän: itseymmärryk-

sen toiseuden ymmärtämisen kautta. (Elliott 1995, 209.)  

Musiikillisten käytäntöjen valitseminen. Mitä musiikkikulttuureita sitten valita opetettavak-

si? Ovatko toiset käytännöt parempia kuin toiset? Olisiko järkevää valita opetettava mu-

siikkikulttuuri pohjautuen oppilaiden kulttuurisiin taustoihin? (vrt. konstruktivismi, esim. 

Tynjälä 1999) Ei ole hankalaa löytää ihmisiä, joiden mielestä länsimainen taidemusiikki 

musiikillisena käytäntönä tai systeeminä on parempi ja kehittyneempi kuin esimerkiksi 

rock, pop, jazz, avantgarde jne. Joidenkin mielestä kansanmusiikki on perusolemukseltaan 

luonnollista ja rehellistä, kun taas rap on luonnostaan pahaa. (Elliott 1995, 210.) 

Miten siis päättää tällaisessa tilanteessa? Jos oletetaan, että yrittäisimme päättää ”parhaan” 

seuraavista kolmesta esimerkistä: Schubertin teos, urbaani bluesteos, ja karnaattisen musii-

kin (eteläintialaista klassista musiikkia) teos. Päättääksemme mikä on paras musiikillinen 

systeemi meidän tulisi perustaa arviointimme ja kriteerimme suhteessa seuraaviin seikkoi-
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hin: 1) arvot ja standardit yhdessä esimerkkisysteemeistämme 2) standardit jossain täysin 

erissä musiikillisessa systeemissä 3) standardit ei-musiikillisessa systeemissä. Ensimmäi-

nen vaihtoehto on etnosentrinen, toinen on järjetön, ja kolmas on ei-musiikillinen jo lähtö-

kohtaisesti. Eli summa summarum: yksikään musiikkikulttuuri ei ole syntyjään parempi 

kuin muut. Musisointi ja sen seuraukset ovat aina käytäntö-spesifejä. Samalla tavalla kuin 

on epäloogista väitellä ovatko omenat parempia kuin appelsiinit, on yhtä epäloogista ver-

tailla paremmuudesta Schubertin, bluesin ja karnaattisen musiikin välillä. Mikään musiik-

kikulttuuri ei ole parempi kuin toinen. Tosin musiikkikulttuurin sisällä voidaan järkevästi 

katsoa ja vertailla eri musiikillisten teosten meriittejä. (Elliott 1995, 210.) 

Vaikka mikään musiikillinen systeemi ei ole toisia parempi, ovat jotkin systeemit kuiten-

kin kasvatuksellisesti soveliaampia kuin toiset. Musiikkikasvatus tapahtuu aina suhteessa 

käytännöllisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, ideologisiin ja poliittisiin rajoituksiin. Suurin 

näistä on käytännöllinen eli ongelma viikkotuntien vähyydessä. Ei ole mahdollista opettaa 

kaikkia maailman musiikkikulttuureita kaikille. Vaikeita ratkaisuja on siis tehtävä. Elliott 

(1995, 210–211) esittää muutaman ohjeen valintojen tekemiseen. 1) Musiikkia valitessa 

tulisi lähteä liikkeelle oppilaan sen hetkisistä lähtökohdista. Oppilaiden tulisi kyetä sovel-

tamaan aiemmin opittu uuteen musiikilliseen haasteeseen. 2) Musiikkikasvatuksen perus-

arvot ja tavoitteet perustuvat jatkuvaan tiedon sekä osaamisen (muusikkouden) syventämi-

seen, ja sopivassa suhteessa jatkuvasti haastavampien musiikillisten teosten opettelemi-

seen. Tietoisuuden kasvu, konstruktiivinen tieto ja musiikillinen nautinto on mahdollista 

saavuttaa asettamalla musiikilliset tavoitteet progressiivisesti aina haastavammiksi. 3) Mi-

käli aika on rajallinen, praksiaalinen filosofia toteutuu kun painotus on asioiden syvällises-

sä tarkastelussa enemmän kuin laajuudessa. Muusikkouden kehittäminen vaatii muutamien 

läheisessä suhteessa olevien musiikkisysteemien opiskelua, jotka ovat progressiivisesti 

haastavia. Kun nämä musiikkisysteemit ovat tulleen tutuiksi, siirrytään yhä uudempien 

musiikkikulttuureiden pariin. (Elliott 1995, 210–211.) 

Juuri siitä syystä (ja paradoksaalisesti), että MUSIIKKI on moninainen inhimillinen käy-

täntö ja koska perehdyttäminen vieraisiin musiikkisysteemeihin linkittyy humanistisen 

kasvatuksen arvojen kanssa opettajien tulisi antaa opetuksessaan keskeinen sija musiikki-

kulttuureille, jotka ovat kaikkein etäisimpiä oppilaiden kulttuuri-spesifeille muusikkouden 

muodoille heidän omassa kulttuurisessa kontekstissaan. Opettaja voi myös käyttää oman 

alueensa Musiikkeja lähtökohtana ja siirtyä niistä kohti vieraampia musiikkikulttuureita. 

(Elliott 1995, 211.) 
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Henkilökohtainen ja kulttuurinen tunnistaminen on keskeisessä asemassa tietoisuuden kas-

vun ja identiteetin muodostumisen kannalta. Tämä siis liittyy musiikkikasvatukseen siten, 

että oman yhteisön ja alueen musiikkikulttuurien tunnistaminen määrittää hyvin paljon 

ihmisen identiteettiä. Musiikki (musiikillinen systeemi tai käytäntö) ei ole autonomisesti 

kulttuurin sisällä operoiva entiteetti: se pohjautuu kulttuuriin ja ideologioihin. Samoin mu-

siikkikasvatus ei ole autonomisesti kulttuurissa operoiva, vaan se toimii vahvasti myös 

kulttuurina. (Elliott 1995, 211–212.) 

Praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia on ollut tiivisti musiikkikasvatuksen tieteellisen 

diskurssin aiheena 1990-luvun alusta asti ja etenkin 1995 jälkeen, jolloin Elliott julkaisi 

teoksensa Music matters. Kuten edellä on todettu, kirja sisälsi osin provokatiivisiakin kan-

nanottoja ja ankaraa kritiikkiä esteettistä musiikkikasvatusfilosofiaa kohtaan. Keskustelun 

myötä lukuisat musiikkikasvatustieteilijät ovat ottaneet osaa musiikkikasvatuksen para-

digmakeskusteluun. Tässä keskustelussa molempien filosofioiden ongelmakohtia on ruo-

dittu, korjausehdotuksia on haettu ja myös löydetty. Esimerkiksi Westerlund (2002) hakee 

väitöstyössään siltaa kahden filosofian välille pragmatismista, myös Reimer itse ehdottaa 

teoksessaan (2003) synergiaa filosofiseksi perustaksi praksiaalisen ja esteettisen välille ja 

Szego (2005) sanoo esseessään pyrkivänsä pehmentämään Elliottin (1995) näkemyksiä 

monikulttuurisen musiikkikasvatuksen ideoista. Szegon (2005) essee on osa Elliottin toi-

mittamaa Praxial music education: reflections and dialogues -kirjaa (2005), jossa lukuisat 

musiikkikasvatustieteilijät esittävät täsmennyksiä, kritiikkiä sekä reflektointia liittyen 

praksiaaliseen musiikkikasvatusfilosofiaan.  
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5 METODOLOGIA 

Valitsin tutkimusmetodikseni diskurssianalyysin, sillä halusin nimen omaan tarkastella 

niitä keskustelujen aiheita ja argumentointien tapoja, jolla monikulttuurista musiikkikasva-

tusta on rakennettu tieteellisessä diskurssissa. Verratakseni lähestymistapaani filosofiseen 

menetelmään (ja perustellakseni metodivalintaani), Jorgensen (2002, 176–177) kirjoittaa, 

että filosofi esittää tutkimuksessaan kysymyksiä, jotka ovat luonteeltaan filosofisia ja filo-

sofinen menetelmä edellyttäisi mm. käsiteanalyysiä, jonka jälkeen omia ideoita voidaan 

vertailla muiden ideoihin ja tämän kautta esittää kritiikkiä niille. Tarkoitukseni ei siis ole 

käyttää filosofista menetelmää, sillä tutkimuksessani keskityn pelkästään siihen miten 

muut (musiikkikasvatustieteilijät ja -filosofit) ovat diskursseissaan rakentaneet musiikki-

kasvatuksen todellisuutta ja erityisesti monikulttuurista musiikkikasvatusta, esittämättä 

aiheeseen omaa kritiikkiä tai omia filosofisia kysymyksiä. Tutkimuskysymykseni ja lähes-

tymistapani ovat näin ollen diskurssianalyysille ominaisia. Jokinen ja Juhila (1999, 66) 

toteavat, että useimmissa tutkimuksissa kysytään sekä mitä- että miten-kysymyksiä ja yksi 

diskurssianalyysin ulottuvuuspari asettuu merkitysten ja merkitysten tuottamistapojen ana-

lysoimisen välille. Merkityksiä tutkittaessa kysymykset ovat usein mitä-muotoisia ja kiin-

nostus on ennen kaikkea sisällössä: millaisia merkityksiä kirjoituksissa ja puheissa tuote-

taan. Tämä johtaa usein miten-kysymyksiin: miten ja millaisia kielellisiä keinoja käyttä-

mällä merkityksiä tuotetaan. (Emt., 66.)  

Pureudun seuraavaksi syvemmin diskurssianalyysiin periaatteisiin ja menetelmiin. Keskei-

sinä lähteinä olen käyttänyt Jokisen, Juhilan ja Suonisen Diskurssianalyysin aakkoset 

(1993) kirjaa, samojen tekijöiden Diskurssianalyysi liikkeessä (1999) kirjaa sekä Phillipsin 

ja Hardyn Discourse analysis (2002) kirjaa.  

5.1 Diskurssianalyysi 

Mikä siis tekee diskurssianalyysista diskurssianalyysia eikä jotain muuta, kuten esimerkik-

si keskusteluanalyysia? Suoninen (1999, 18) linjaa diskurssianalyysin yleistä tutkimuksel-

lista orientaatiota seuraavasti: ilmiöille ei heti kättelyssä riennetä antamaan syitä, vaan en-

sisijainen kiinnostus kohdistuu siihen, miten toimijat kuvaavat näitä ilmiöitä ja nimeävät 

niille syitä: tämä itsessään riittää diskurssianalyysille tutkimuskohteeksi. Analyysia tehdes-

sä täytyy myös kiinnittää huomiota aina sekä sosiaaliseen konetekstiin että ajankohtaan, 
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jolloin teksti on kirjoitettu. Lisäksi kaikkea sanottua pitää peilata aiempiin lähtökohtiin ja 

argumentteihin. Nämä asiat mielessä pitäen voi alkaa tarkastella sitä, miten diskurssi pu-

noutuu ja rakentuu, miten merkityksiä tuotetaan tai tuotettiin (Tuomi & Sarajärvi 2009; 

Phillips & Hardy 2002, 5).  

Jokinen, Juhila ja Suoninen luonnehtivat diskurssianalyysia väljäksi teoreettiseksi viiteke-

hykseksi, joka sallii myös erilaisia menetelmällisiä sovelluksia (1993, 17). Gill (2000) sa-

nookin, että diskurssianalyysista on olemassa ainakin 57 variaatiota. Jokinen ym. (1993, 

17–18) katsovat diskurssianalyysin rakentuvan seuraavista teoreettisista lähtöoletuksista:  

1)  Oletus kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta 

2)  Oletus useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien ole-

massaolosta 

3)  Oletus merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta 

4)  Oletus toimijoiden kiinnittymisestä merkityssysteemeihin 

5)  Oletus kielen käytön seurauksia tuottavasta luonteesta 

Tutkimusongelma ja -asetelma määrittelee sen, millainen painotus yllä olevilla lähtöole-

tuksilla on (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 18). Pureudun seuraavaksi painotusvalintoi-

hin vaikuttaviin seikkoihin. 

Kielen käyttö sosiaalisen todellisuuden rakentajana. Kieli ja sen käyttö ei pelkästään ku-

vaa maailmaa, vaan myös uudistaa, rakentaa ja muokkaa sitä. Kieli uusintaa ja muokkaa 

ympäröivää sosiaalista todellisuutta. Kieltä käyttämällä konstruoimme eli merkityksellis-

tämme kohteet, joista puhumme tai kirjoitamme. Diskurssianalyysille on tyypillistä tällai-

sen kielen konkreettista todellisuutta ”luovien” konstruktioiden eksplikointi ja näkyväksi 

tekeminen. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 18–19.) Toisin sanoen sosiaalinen todelli-

suus on rakentunut ja realisoitunut diskurssien kautta ja sosiaalisia interaktioita ei voida 

täysin ymmärtää ilman niihin liittyviä diskursseja, jotka antavat asioille merkitykset. Dis-

kurssianalyytikon tehtävä onkin tutkia diskurssin ja todellisuuden välistä suhdetta. (Phillips 

& Hardy 2002, 3.) Näin ollen myös tämä tutkielma tarkastelee sitä, miten musiikkikasva-

tusfilosofinen keskustelu rakentaa musiikkikasvatuksen sosiaalista todellisuutta. 

Kielen käytön sosiaaliseen luonteeseen kuuluu myös kiinteästi sen ymmärtäminen sosiaali-

sesti jaettuina merkityssysteemeinä, jotka määrittyvät erotuksena ja suhteessa toisiinsa. 

Esimerkiksi värien merkitykset määrittyvät suhteessa toisiinsa ja perustuvat niiden keski-
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näiseen erottumiseen. Arkikielen käytössä on lukuisia merkityseroihin perustuvia jaottelu-

ja: savolaiset ja hämäläiset, miehisyys ja naisellisuus, ylempi ja alempi sosiaaliluokka jne. 

Diskurssianalyysissa tavoitteena on rakentaa selitysvoimaisia kuvauksia siitä, miten sosiaa-

lista todellisuutta on rakennettu ja miten sitä jatkuvasti rakennetaan. Diskurssianalyysi ei 

siis lähde liikkeelle savolaisten ja hämäläisten kulttuuristen erityispiirteiden ja luonne-

erojen kuvaamisesta ottaen näitä kategorioita annettuina, vaan kiinnostuksen kohteena on 

se, miten savolaisuus ja hämäläisyys tuotetaan: milloin ja miten niihin liittyviä itsemäärit-

telyjä ja keskinäisiä eroja tuotetaan. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 19–21.)  

Phillips ja Hardy (2002, 4–5) valottavat diskurssianalyyttista näkökulmaa pakolaisuuden 

määrittelystä seuraavasti. Ymmärtääkseen miksi joku on pakolainen täytyy tutkia kuinka 

diskurssit turvapaikasta, maahanmuutosta, humanitaarisuudesta, yksilön vapaudesta jne., 

toimivat luotaessa merkitystä pakolaisen käsitteelle. Tietoa siitä, miten tuollaiset diskurssit 

ovat kehittyneet ajan saatossa voidaan saada tutkimalla erilaisia tekstejä, kuten uutisartik-

keleita, sarjakuvia, kansainvälisiä sopimuksia. On myös tarkasteltava sosiaalista konteks-

tia – sotia, luonnonmullistuksia, oikeuden päätöksiä, kansainvälisiä päätöksiä, ajan poli-

tiikkaa eri maissa ja hallituksen toimia – nähdäkseen niiden vaikutuksen diskursseihin. 

Tällainen vuorovaikutus tekstin, diskurssin ja kontekstin välillä auttaa ymmärtämään, ei 

pelkästään sitä, miten henkilöstä tulee pakolainen, vaan myös sen, miten pakolaispolitiikan 

ja päätösmenettelyn laajempi todellisuus on rakentunut ja koettu. Tietenkään yksikään tut-

kija ei voi tutkia kaikkea mahdollista, joten tarkastelun laajuus riippuu tutkijan intresseistä 

ja motivaatioista (Phillips & Hardy 2002, 19). 

Suoninen (1999, 20–26) puhuu selonteoista, jotka rakentuvat diskursseista. Jokisen ja Juhi-

lan (1999, 67) mukaan selonteko on eräänlainen yläkäsite merkityksen tutkimiselle. Esi-

merkkinä Suoninen (1999) käyttää selontekoja kulttuurin rakentajana (ja tarkemmin sosi-

aalisen sukupuolijärjestelmän rakentajana): Miehen ja naisen eriytynyttä työnjakoa koske-

vat selonteot voivat rakentua mm. uskonnollisista, historiallisista, yhteiskunnallisista, kas-

vatuksellisista, biologisista ja yksilön valintoja koskevista diskursseista. Diskursseja voi-

daan käyttää esimerkiksi perusteluun, oikeuttamiseen, omien argumenttien tukemiseen jne. 

Sosiaalinen todellisuus ja esimerkiksi sosiaalisen sukupuolijärjestelmän uusintaminen rea-

lisoituvat selontekojen vuorovaikutusprosesseissa esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

- 1. Vaihe: toimijan antama avausselonteko, joka käsittää diskurssit 1 ja 2. 

- Vastaanotto 
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- 2. Vaihe: jatkoselonteko ja vaihtoehtoinen jatkoselonteko, diskurssi 3. 

- Vastaanotto 

- 3. Vaihe: jatkoselonteko ja vaihtoehtoinen jatkoselonteko, diskurssi 4.  

- Vastaanotto 

Yllä oleva kaava diskurssien rakentumisesta ja etenemisestä kuvaa näkemystäni siitä, mi-

ten oletan keskustelun monikulttuurisesta musiikkikasvatuksesta etenevän musiikkikasva-

tuksen tieteellisessä diskurssissa. Eli toisin sanoen, tutkimusmetodia valitessani halusin 

löytää työkalun, jolla kuvata tämänkaltaista prosessia.  

Kielen käyttäjä voi tukeutua vuorovaikutusprosessissa eri diskursseihin ja niiden sisältä-

miin merkitysulottuvuuksiin. Usein myös selonteot aloitetaan ikään kuin luonnostaan tu-

tuimmista vaihtoehdoista: laajalti kannatetuista, ideologisesti houkuttelevista ja itsestään 

selviltä tuntuvista diskursiivisista merkityksistä. (Suoninen 1999, 26–27.) 

Merkityssysteemien kirjo. Sosiaalinen todellisuus rakentuu erilaisista merkityssysteemeistä, 

jotka ovat toisilleen rinnakkaisia, ja jotka myös kilpailevat keskenään: nämä merkityssys-

teemit rakentavat, merkityksellistävät ja prosessoivat maailmaa eri tavoilla. Esimerkiksi 

sama ihminen voidaan merkityksellistää monin eri tavoin (äiti, keskustalainen, musiikin 

harrastaja, uskovainen jne.), lisäksi sama kielen käyttäjä voi liikkua useilla eri merkitys-

alueilla yhtä aikaa.  (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 24–25.) Tällaiset merkityssysteemit 

eivät synny itsestään ja yksittäisten ihmisten toimesta, vaan osana sosiaalisia käytäntöjä. 

Diskurssianalyysille on tyypillistä sosiaalisia käytäntöjä korostava materiaalisuus, jossa 

sosiaalinen todellisuus jäsennetään jatkuvasti muuntuvana prosessina, joka myös uusintaa 

olemassa olevia käsitteellistämisen tapoja. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 22; Suoni-

nen 1999, 21; Phillips & Hardy 2002, 5–6.) 

Jokinen ym. (1993, 25–26) kuitenkin tuovat esiin, että tällainen moninaisuutta korostava 

lähestymistapa voi joskus johtaa aiheen hallitsemisen vaikeuteen. Joskin monimuotoisen, 

pirstaloituneen, todellisuuden hahmotusyrityksille on tilaus, jotteivät selitykset jäisi liian 

yksinkertaistaviksi. Toisinaan on kuitenkin paikallaan keskittyä vain tiettyihin, rajattuihin 

katselukulmiin, eikä kaikkiin sosiaalisen todellisuuden ristiriitaisiin jännitteisiin: esimer-

kiksi keskittyminen kahden ristiriitaisen diskurssin tarkasteluun mahdollistaa tehokkaam-

man argumentoinnin. Phillips ja Hardy (2002, 10–11; ks. myös Fairlough 2000, 73) totea-

vat saman haasteen diskurssianalyysin luonteen aiheuttamassa monimutkaisuudessa, mutta 

muistuttavat että joka tapauksessa laajempiin kokonaisuuksiin ja kolmiulotteisuuteen (teks-
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ti, diskurssi ja konteksti) täytyy aina kiinnittää huomiota. He myös lisäävät, että diskurssi-

analyysi voi olla mikro- tai makrotason tarkastelun lisäksi myös molempia yhdistelevää 

tutkimusta (Phillips & Hardy 2002, 20).  

Tässä vaiheessa lienee hyvä selkeyttää ja koota yhteen mitä milläkin termillä tarkoitetaan, 

sillä usein miltei samasta asiasta puhutaan eri nimillä, mikäli niillä on käyttötarkoituksen-

mukaisia vivahde-eroja. Jokisen ym. (1993, 26–27) mukaan erilaisia merkityssysteemejä 

on kutsuttu toisinaan diskursseiksi ja toisinaan tulkintarepertuaareiksi. He toteavat, että 

olennaista ei ole se, kumpi käsite valitaan, vaan miten se tutkimuksessa määritellään. He 

itse näkevät diskurssin ja repertuaarin käsitteiden olevan niin lähellä toisiaan, että määritte-

levät molemmat ”verrattain eheiksi säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi, 

jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta”. 

Merkityssysteemejä ei tarvitse ymmärtää pelkästään sanojen ja lauseiden muodostamaksi 

systeemiksi, vaan myös erilaiset kirjoitukset, piirrokset, non-verbaaliset eleet ja teot, voivat 

muodostua osaksi kulloistakin diskurssia.  

Jokinen ym. (1993, 27–28) näkevät diskurssin käsitteen sopivan parhaiten tutkimuksiin, 

joiden painopiste on ilmiöiden historiallisessa tarkastelussa, valtasuhteiden analyysissa tai 

institutionaalisissa sosiaalisissa käytännöissä. Tulkintarepertuaarin käsite sopii parhaiten 

sellaisiin tutkimuksiin joissa spesifioidaan yksityiskohtaisesti arkisen kielen käytön vaihte-

levuutta. Diskurssit ja repertuaarit taas ovat tutkijan tulkintatyön tuloksia, eivätkä tutki-

muksen raakamateriaalia. Analysoitavaa raakamateriaalia (aineisto) voidaan kutsua vaik-

kapa teksteiksi. Tämä aineisto ei ole yksiselitteistä ja onkin avoin hyvin erilaisille tulkin-

noille. Merkityssysteemien analyysi onkin tekstien ominaisuuksien mekaanisen kirjaami-

sen sijasta tutkijan ja aineiston välistä vuoropuhelua.  

Jokinen ym. (1993, 28) painottavat, että diskurssianalyysissa ei tutkita repertuaareja ja dis-

kursseja sinänsä, vaan eksplikoidaan erityisesti niiden aktualisoitumista sosiaalisessa todel-

lisuudessa. Eli tuodaan esiin diskurssien toimintaulottuvuutta. Diskurssit ja repertuaarit 

voivat olla niin rinnakkaisia kuin kilpaileviakin merkityssysteemejä. Joskus esimerkiksi 

valtasuhteiden verkostoissa tietyt diskurssit saavat toisia tukevamman jalansijan, joista 

saattaa muodostua itsestään selvinä pidettyjä ”totuuksia”, jotka vaientavat muita ”totuuk-

sia”. (Jokinen ym. 1993, 29; ks. myös Phillips & Hardy 2002, 27.) 

Toiminnan kontekstuaalisuus. Tapahtumatilanteet eli kontekstit ovat moniulotteisia ja ra-

kentuvat useita eri diskursseista ja repertuaareista. Tällaista moninaisuutta ei pidetä ana-

lyysin kannalta häiritsevänä tekijänä, vaan diskursiiviseen maailmaan kuuluvana asiana. 
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Näin diskurssianalyysi eroaa esimerkiksi sellaisista tutkimuksista, joissa ns. ”epäpuhtau-

det” tutkimustilanteesta halutaan eliminoida. Analyysissä siis otetaan huomioon tutkimuk-

sen konteksti, aika ja paikka, joihin tulkinta sitten pyritään suhteuttamaan. Vaikka ajan ja 

paikan määrittely tuntuu äkkiseltään helpolta, on sen määrittelemisen vaikeus kuitenkin 

aiheuttanut monia koulukuntakiistoja. Lopulta hahmotellut kontekstit ovat kuitenkin ana-

lyyttisiä apuvälineitä ja niiden väliset rajat ovat kuin ”veteen piirrettyjä”: eli tutkija joutuu 

vetämään rajat itse tapauskohtaisesti parhaaksi katsomallaan tavalla. (Jokinen ym. 1993, 

29–30; ks. myös Phillips & Hardy 2002, 3–11.)  

Pienin kontekstiyksikkö on sanojen yhteys lauseeseen tai yksittäisen teon rakentuminen 

suhteessa toimintaepisodiin. Yksittäisellä sanalla voi olla useampia merkityksiä, joten se 

mikä sanan merkityspotentiaali realisoituu, riippuu lausekontekstista. Kontekstin taas voi-

daan katsoa laajenevan kehämäisesti siten, että yksittäisen lauseen merkitystä tarkastellaan 

suhteessa lauseiden muodostamaan kokonaisuuteen. (Jokinen ym. 1993, 30–31.) 

Keskeistä merkityksen muotoutumisessa on vuorovaikutuksen kulku, jota Jokinen ym. 

(1993, 31) nimittävät vuorovaikutuskontekstiksi. Jos analysoitavat tekstit ovat keskustelu-

puheenvuoroja, on niitä analysoitava suhteessa keskustelun kulkuun. Se, mitä puheenvuo-

rot sisältävät (puheenaiheiden rajaukset, kannanotot, keskustelijoiden väliset suhteet jne.) 

määrittyvät sen mukaan mitä aiemmin on sanottu, eivätkä näin ollen ole autonomisia yksi-

köitä. Kontekstien siis nähdään rakentuvan aktuaalisessa toiminnassa. (Jokinen ym. 1993, 

31–32.) 

Kielen käytön kontekstin voidaan myös ajatella suhteutuvan tapahtumatilanteen ulkopuo-

lelle, jollaista tilannetta voidaan kuvata kulttuurisen kontekstin käsitteen avulla. Aineiston 

analyysi siis tällaisissa tapauksissa edellyttää tutkijalta tietoista kulttuuristen tapojen, ste-

reotypioiden ja yhteiskunnallisen ilmapiirin huomioimista. Esimerkiksi taloudellisen laman 

leimaaman yhteiskunnallisen ilmapiirin voidaan katsoa joissakin tapauksissa sellaisen ai-

neiston kulttuurisena kontekstina, jossa argumentoidaan toimeentulotuen pienentämisen 

puolesta. Kulttuurisen kontekstin tasolla tapahtuu myös puhujan ennakointi mahdollisia 

vasta-argumentteja ajatellen: suhde vasta-argumentteihin on usein olennainen, vaikka niitä 

ei julkilausutusti olisi esitettykään. Tällä tavoin kulttuurinen konteksti tunkeutuu väistä-

mättä vähän kaikkialle, eikä tutkija pysty olemaan siitä täysin erillään: tutkija joutuu tasa-

painottelemaan spekulatiivisen ja kurinalaisen strategian välillä. Tutkimuksen eri vaiheissa 

onkin hyvä valita tilanteen mukaan välillä kurinalaisempi ja välillä luovempi analysointi-

strategia. (Jokinen ym. 1993, 32–34.) 
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Jokinen ym. (1993, 34–35) kirjoittavat, että eri kontekstien piiriin voidaan katsoa kuulu-

vaksi myös reunaehdot, jotka ovat olleet olennaisia tutkittavan aineiston tuottamisen kan-

nalta. Esimerkiksi tieteellisen tekstin tuottamisen ehdot ovat erilaiset kuin kirjoituskilpai-

lun tuloksena syntyneen tekstin. Usein reunaehdot tulevat määritellyiksi jo tutkimuksen 

alussa, kysymyksenasettelussa ja aineiston valinnassa. 

Toimijan kiinnittyneisyys merkityssysteemeihin. Diskurssianalyysissa ei kiinnitetä huomio-

ta yksittäiseen ihmiseen, vaan sosiaalisiin käytänteisiin. Kognitiiviset prosessit, jotka joh-

tavat tutkittavaan aineistoon eivät siis kuulu diskurssianalyysin kiinnostuksen piiriin. Sen 

sijaan se miten ja millainen ”minä” rakennetaan tarkasteltavassa kontekstissa toiminnan 

aikana kuuluu: minän merkitys, samoin kuin muutkin merkityksen nähdään siis rakentuvan 

sosiaalisissa käytännöissä. Sama minä voi myös liikkua hyvin monenlaisissa toiminnalli-

sissa positioissa: samankin aiheen sisällä eri positiot voivat vaihdella, ja aiheuttaa tietynas-

teista ristiriitaa. Näitä ristiriitoja ei ole tarpeellista yrittää ratkaista, vaan monimuotoisuus 

otetaan tutkimuskohteeksi sellaisenaan. (Jokinen ym. 1993, 37–38.) 

Erilaisia toimijaulottuvuuksia diskurssianalyysissa voidaan kuvata identiteetin, subjektipo-

sition ja diskurssin käyttäjän käsitteillä. Identiteetit saavat omanlaisensa muodon kussakin 

diskurssissa ja repertuaarissa. Subjektiposition käsite sopii erityisesti tilanteisiin, joissa 

analysoidaan toiminnan rajoituksia: esimerkiksi rooleja, jotka usein otetaan annettuina 

(opettaja–oppilas, lääkäri–potilas). Näissä diskurssianalyysin kannalta kiinnostavaa on, 

miten tätä stabiilisuutta tuotetaan sosiaalisissa käytänteissä. Diskurssin käyttäjän käsittees-

sä on kysymys siitä, millä tavoilla toimijat määrittävät itse itseään, milloin minkäkinlaisil-

la, keskenään jopa ristiriitaisilla tavoilla. Kumpaa sitten päätyy käyttämään subjektiposi-

tion vai diskurssin käyttäjän käsitettä, riippuu tutkimuksen luonteesta. (Jokinen ym. 1993, 

38–40.) 

Kielen käytön seurauksia tuottava luonne (funktionaalisuus). Kielen käyttö aina sekä väit-

tää jotakin todellisuuden luonteesta että rakentaa todellisuutta. Kiinnostuksen kohteena on 

siis se, mitä kielenkäyttäjä ilmaisullaan tekee ja tulee tuottaneeksi. Tilannekohtaiset funkti-

ot voivat olla myös ristiriidassa keskenään, riippuen siitä millaisia merkityksiä kielen käyt-

täjä kulloinkin haluaa luoda: huomio kiinnitetään siihen, mitkä funktiot ovat potentiaalises-

ti läsnä tai aktualisoituvat vuorovaikutussuhteissa. Toimijan huomaamatta luomat funktiot 

ovat usein analyyttisesti kaikkein kiinnostavimpia. Kielen käytöllä voi olla tilannekohtais-

ten funktioiden lisäksi myös laajoja ideologisia seurauksia ja analyysin tehtävänä on pyr-



 42 

kiä selvittämään näitä usein piiloisia ja ristiriitaisia seurauksia, jotka liittyvät diskurssien ja 

vallan yhteenkietoutumiseen. (Jokinen ym. 1993, 41–43.) 

5.2 Diskurssien analysoiminen 

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi tekstin eri osien analysointia. Diskursseja voidaan 

tarkastella eri näkökulmilta, eri painotuksia hakien. Ensin tarkastellaan kielen käytön vaih-

televuuteen, sitten valtasuhteiden ja retoriikan analyysiin liittyviä seikkoja. Lopuksi hah-

motellaan tapaa analyysin suorittamiselle.  

5.2.1 Kielen käytön vaihtelevuuden analysoiminen 

Suonisen (1993, 48–49) mukaan kielen käyttö kenen tahansa käyttämänä on vaihtelevaa, 

moniäänistä ja jopa ristiriitaista. Kielen käytöllä tuotetaan erilaisia funktioita sekä tietoises-

ti että tiedostamatta. Kielen käytön vaihtelevuus on tulkittavissa suhteessa diskursseihin 

(merkityssysteemit, repertuaarit), joihin toimija kulloinkin tukeutuu sekä koko ajan muut-

tuviin vuorovaikutustilanteisiin. Näin ollen minkään yksittäisen ilmaisun merkitystä ei voi 

olettaa yksiselitteisen kiinteäksi, koska se saattaa liittyä eri tilanteissa eri merkityssystee-

meihin ja erilaisiin kielen käytön tilannekohtaisiin funktioihin. 

Diskurssianalyysiin soveltuvat hyvin monenlaiset aineistot: haastattelut, jokapäiväisten 

keskustelujen ääni- ja videotallenteet, kokoustallenteet, lehtiartikkelit, uutiset, tieteelliset 

paperit, kirjeet, julkiset asiakirjat jne. Aineiston laadun suhteen on erityisen hyvä, mikäli se 

sisältää selkeästi erilaisia näkökulmia, eri merkityssysteemeihin tunnistettavia osia ja on 

luonteeltaan vuorovaikutuksellista. (Suoninen 1993, 49–50.) Tekstit (aineisto) voivat siis 

ilmentyä monissa eri muodoissa. Teksti yksistään ei ole kuitenkaan merkityksellinen, vaan 

merkitykset muodostuvat tekstin yhteydestä muihin teksteihin sekä tekstien tuotantotavois-

ta, levityksestä ja käytöstä. (Phillips & Hardy 2002, 4.) 

Suoninen (1993, 50–51) toteaa, että erot niiden merkityssysteemien välillä, johon kielen 

käyttäjä kulloinkin tukeutuu, ovat usein erityisen merkittäviä. Suoninen haluaa kuitenkin 

tehdä muutaman täsmennyksen merkityssysteemien identifioinnin tueksi (kursiivi Suoni-

sen):  

1)  ”Merkityssysteemit eivät esiinny aineistossa selkeinä kokonaisuuksina, vaan pieni-

nä paloina”. Näiden tunnistaminen on analyysin aikana muuntuva ja tarkentuva 



 43 

prosessi. Tämän vuoksi diskurssianalyysiin sopii huonosti erilaisten alkuhypoteesi-

en asettaminen. Sen sijaan analyysin aikana on luontevaa asettaa hypoteettisia ole-

tuksia, jotta tulkinnat merkityssysteemien kirjosta ja käyttötavoista voivat muuntua 

analyysin aikana.  

2) ”Merkityssysteemien identifioinnilla ei tarkoiteta erillisten aiheiden erottamista 

toisistaan”. Eli esimerkiksi kun puhutaan harrastamisesta määriteltäisiin harrastus-

teema, asumisesta (asumisteema) jne. Sen sijaan kiinnostavimmat merkityssystee-

mit ovat sellaisia kielen käytön alueita, joilla voidaan tehdä ymmärrettäväksi erilai-

sia asioita:  esimerkiksi individualismidiskurssilla tai poikkeavuusdiskurssilla on 

mahdollista kuvata hyvin monenlaisia asioita, kuten harrastamista, asumista, koulu-

tusta jne. Arkielämän tilanteissa sama ilmiö on tulkittavissa eri merkityssysteemien 

avulla eri tavoin.  

3) ”Merkityssysteemien identifiointi ei saisi perustua pelkästään tutkijan päässä ole-

viin konstruktioihin, vaan hänen tulisi tulkinnoissaan tukeutua sellaisiin eroihin ja 

ristiriitoihin, joihin itse kielen käyttäjä tai toimijakin suuntautuu.” 

4) ”Sanojen käytöllä ja muilla symbolisilla teoilla on kirjaimellisten merkitysten lisäk-

si usein myös muita analysoinnin kannalta olennaisia, mutta vaikeasti havaittavia 

merkityksiä.” 

Suoninen (1993, 60) muistuttaa, että diskurssianalyysi ei tarjoa merkityssysteemien jäsen-

tämiseen mekaanisesti noudatettavaa tekniikkaa, joten tutkijan tulee tarkasti raportoida 

käyttämästään logiikasta merkityssysteemien konstruoinnissa. Lisäksi Suoninen (emt.) Ian 

Parkeria (1992, 6–17) mukaillen listaa vielä muutamia yleisen tason vinkkejä merkityssys-

teemien identifiointiin: 1) Diskurssianalyysissa tutkija on kiinnostunut ensisijaisesti tai 

pelkästään teksteistä, ei niiden laatijoista yksilöinä. 2) Jonkin asian nimeäminen antaa tälle 

objektille olemassaolon. 3) Diskurssi sisältää toimijat, eli diskurssi kykenee sijoittamaan 

toimijoita erilaisiin persoonallisuuden positioihin. 4) Diskurssi yhtenäisenä merkityssys-

teeminä koostuu metaforista, analogioista, diskurssin piirtämästä todellisuuden kuvasta: ts. 

nämä tekijät ovat kartoitettavissa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 5) Diskurssit voivat kom-

mentoida toisiaan, viitata toisiin diskursseihin. Edellä mainittua voidaan kutsua myös inter-

tekstuaalisuudeksi. 6) Diskurssien rajat eivät ole itsestään selviä, sillä diskurssit voivat 

kommentoida ja reflektoida myös omia käsitteitään. Karkeammassa analyysissä jokin risti-

riita voidaan kuvata diskurssin sisäiseksi särmäksi, mutta perusteellisemmassa strategiassa 
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tuo särmä voitaisiin jäsentää erilliseksi diskurssiksi. 7) Diskurssin historiallisuus on tärkeää 

muistaa, jottei sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta tulisi staattista vaikutelmaa.  

Paitsi, että tekstin merkitykset rakentuvat suhteessa merkityssysteemeihin, myös niiden 

sijainti vuorovaikutusketjussa ja vuorovaikutuksen tavat määrittävät tulkintaa. Keskeistä 

on kiinnittää huomiota siihen, miten keskustelijat näyttävät tulkitsevan edellisen puheen-

vuoron tai edeltävän puheenvuoroketjun. Terminä tästä analysointitavasta Suoninen (1993, 

64) käyttää muiden tekijöiden mukaan sekventiaalista [tosin osittain keskustelu voi tietysti 

olla myös simultaania]. Myös erilaiset kulttuuriset konventiot, jotka ovat usein melko 

huomaamattomia tulee ottaa huomioon. (Suoninen 1993, 63–65.) 

5.2.2 Valtasuhteiden analysoiminen 

Jokinen ja Juhila (1993, 75) tuovat esiin Michel Foucault´lta peräisin olevan ajatuksen val-

lan suhteista diskurssiin, jossa diskursseja tarkastellaan produktiivisena ja sosiaalisiin käy-

täntöihin kietoutuneena ilmiönä. Valta-analyysistä he (emt., 75) määrittelevät viidenlaisia 

painotuksia: 1) kiinnostus diskurssien välisistä… 2) … ja sisäisistä valtasuhteista 3) analy-

sointi siitä, miten tietyt diskurssit muotoutuvat hegemonisiksi 4) hegemonisten diskurssien 

käyttöön liittyvien hegemonisten seurauksien arviointi 5) hegemonisten diskurssien ky-

seenalaistamisen pohtiminen.  

Phillipsin ja Hardyn (2002, 27) mukaan kriittinen foucault’lainen tutkimusote on omiaan 

tuomaan esiin tapaa, jolla diskursiiviset toiminnot voivat auttaa instituutioiden rakentumi-

sessa, joissa valta on uppoutuneena ja sisäänrakennettuna itsestäänselvyyksinä otettujen 

ymmärrysten kautta, aiheuttaen etua toisille ja haittaa toisille. Se voi myös tarjota näkö-

kulmia sellaisiin diskursseihin, joihin tällaiset instituutiot ovat vaikuttaneet.  

Aineiston analyysi aloitetaan etsimällä vahvoja, hegemonisen aseman saavuttaneita dis-

kursseja. ”Tällöin ei ensisijaisesti keskitytä diskurssien moninaisuuteen vaan pikemminkin 

diskursiivisen kentän heterogeenisuutta kahlitsevien tekijöiden paikantamiseen. Mielen-

kiinto on kulttuurisissa itsestäänselvyyksissä; eräänlaisiksi luonnollisiksi ja kyseenalaista-

mattomiksi totuuksiksi muotoutuneissa diskursseissa, jotka vievät elintilaa muilta diskurs-

seilta”. (Jokinen & Juhila 1993, 76–77; ks. myös Phillips & Hardy 2002, 20–21.) 

Hegemonisten diskurssien identifioiminen tapahtuu kiinnittämällä huomiota yhtäläisyyk-

siin eli samojen merkityssysteemien osiin. Analyysissä edetään yksittäisistä merkityksistä 

merkityssysteemeihin eli diskursseihin. Merkityssysteemit ovat aineistossa paloina, ja 
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merkityksien yhtäläisyydet voidaan tunnistaa vasta aineiston kontekstisidonnaisessa ana-

lyysissa. (Jokinen & Juhila 1993, 80.) 

Jokisen ja Juhilan (1993, 81) mukaan hegemoninen diskurssi voi olla joskus hankala tun-

nistaa aineistosta, juuri sen itsestään selvän luonteensa vuoksi. He linjaavat kuitenkin, että 

mitä useammin ja useammassa yhteydessä jokin pala toistuu, ja toisaalta mitä itsestään 

selvempänä ja vaihtoehdottomampana jokin diskurssi esiintyy, sitä vahvempi se on ja sitä 

hegemonisemmasta diskurssista voi olla kyse. Palojen määrä ei kuitenkaan tarvitse olla 

määrällisesti suurin hegemonisenkaan diskurssin kohdalla, vaan määrällisesti suuremmat 

diskurssit voivat toimia ”apupojan asemassa” legitimoimassa sen asemaa.  

Diskurssin sisäisten valtasuhteiden analyysi tarkentaa valta-analyysia. Sisäisiä valtasuhtei-

ta tarkastellessa huomio kiinnitetään seuraaviin ulottuvuuksiin: ”1) mitä diskurssissa sano-

taan tai tehdään, 2) millaisia ovat toimijoiden väliset suhteet diskurssissa ja 3) millaisiin 

subjektipositioihin ihmiset voivat asemoitua tai tullaan asemoiduksi.” Aineistosta haetaan 

vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin: mistä diskurssissa saa puhua ja mitä tästä kohteesta 

voi sanoa, miten puhevalta jakaantuu, otetaanko kaikista positioista esitetty puhe vakavasti 

ja millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia eri osanottajilla on, sisältyykö diskurssin sisään-

pääsyyn joitakin rajoituksia (esim. erikoiskielen käyttö). (Jokinen & Juhila 1993, 86–87.)  

Valta-analyysissä toinen näkökulma saadaan, kun siirrytään mitä-kysymyksestä miten-

kysymykseen. Erilaiset diskurssit elävät erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä eivätkä staat-

tisina merkityssysteemeinä. Näin ollen on hedelmällistä tarkastella ”miten aineistosta tun-

nistettuja hegemonisia diskursseja tuotetaan ja uusinnetaan näissä käytännöissä”. Eli mil-

laisten prosessien kautta itsestäänselvyydet rakentuvat ja jotkin todellisuuden versiot va-

kiintuvat. (Jokinen & Juhila 1993, 89.) 

Yksi mahdollisuus lähestyä miten-kysymystä analyysissä on tarkastella aineistoa seuraa-

vasta näkökulmasta: ”ovatko moninaisuus, asioiden kompleksisuus ja ristiriitaisuus väisty-

neet, ja jos ovat niin missä kohdin, yksinkertaistamisen tieltä.” Yksinkertaistamisen ei tar-

vitse koskea koko aineistoa, vaan se saattaa ilmetä vain joissakin, esimerkiksi strategisesti 

tärkeissä kohdissa. Mikäli yksinkertaistamista on havaittavissa, kiinnitetään huomiota sii-

hen, miten se on saatu näyttämään vakuuttavalta. Kyseessä on usein tietojen neutralisointi, 

eli voidaan kysyä miten jokin asia on saatu vaikuttamaan luonnolliselta itsestäänselvyydel-

tä. (Jokinen & Juhila 1993, 90–91.) 
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Jokisen ja Juhilan (1993, 93) mukaan toinen hegemonisoimisstrategia on yleiseen hyväk-

syntään vetoaminen: aineistolta voidaan kysyä käytetäänkö siinä konsensusta tietyn asian 

legitimoimiseen. Kolmas tapa lähteä tarkastelemaan miten-kysymystä on kulttuurisen kon-

tekstin käsite: ”jaettuihin kulttuurisiin konventioihin vetoaminen uusintaa usein tehokkaas-

ti hegemonisia diskursseja.” Neljäntenä tapana tuodaan vielä huomio hegemonisoitumis-

prosessista, jossa diskurssit liittyvät yhteen: ”millä tavoin paloja toisista merkityssystee-

meistä vedetään tukemaan tiettyjä diskursseja.” Kaikki edellä mainitut lähestymistavat 

ovat tarkoitettu innoittamaan analyysia, ei sen päätepisteeksi: analyysin mahdollisuudet 

ovat rajattomat ja prosessit vaihtelevat eri aineistoissa. (Jokinen & Juhila 1993, 94–95.) 

Diskurssien käytöillä on usein myös laajempia, jopa yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tällöin 

analyysin tehtävä on eräänlainen todellisuuden paljastaminen, jotka voivat sisältää poliitti-

sia ja moraalisia päätelmiä. Diskurssianalyysissa onkin toisinaan tärkeää ”paneutua dis-

kurssien ideologisiin seurauksiin ja tämän pohjalta kritisoida sellaisia käytäntöjä ja dis-

kursseja, jotka ovat legitimoimassa erilaisia alistussuhteita. Ja vielä pidemmälle mennen: 

asettua niitä heikentävien tulkintojen ja käytäntöjen puolelle.” On kuitenkin todettava, että 

hegemoniset diskurssit eivät ole automaattisesti negatiivisia seurauksia aiheuttavia: ratkai-

sevaa on se, minkälaisen kokonaisuuden osana diskurssi rakentuu. ”Ideologiset seuraukset 

eivät välttämättä myöskään ole läsnä analysoitavassa aineistossa, vaan niitä voisi parem-

minkin kuvata aineiston tukeutuvan spekulatiivisen päättelyn tuloksiksi.” Tällöin pohdi-

taan, millaisia mahdollisia seurauksia diskurssilla voisi olla ja irtaudutaan osittain aineiston 

tilannesidonnaisista konteksteista. (Jokinen & Juhila 1993, 96–101.) 

Jos uusintamisen rinnalle otetaan transformaation käsite, voidaan päästä käsiksi muutok-

sen problematiikkaan: so. näkökulmaan, jonka merkitys korostuu sellaisten diskurssien 

kohdalla, joiden on voitu osoittaa tuottavan negatiivisia seurauksia. Tällaisessa tilanteessa 

uusintamisen ja transformaation välillä on jatkuva vallan ja vastarinnan hegemoninen 

kamppailu. Tällöin vakiintunut diskurssi on vaakalaudalla, sillä eihän mikään tulkinta sosi-

aalisesta todellisuudesta ole lopullinen. (Jokinen & Juhila 1993, 101–102.) 

Jokinen ja Juhila (1993, 102) kirjoittavat, että transformaation alkuperä on sen interdiskur-

siivisessa luonteessa: diskurssit voivat lainata osia toisista diskursseista. Tämä mahdollista 

hegemonisten diskurssien horjuttamisen, sillä interdiskursiivisuus mahdollistaa diskurssien 

innovatiivisen yhdistelyn, mikä saattaa purkaa vanhaa järjestystä. Lisäksi diskurssien mer-

kityssuhteisiin saattaa sisältyä ristiriitaisuuksia, jotka antavat mahdollisuuden interdiskur-

siiviseen kamppailuun. Ristiriidat voivat olla diskurssien sisäisiä tai välisiä.  
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5.2.3 Retoriikan analysoiminen 

Jokinen (1999, 126–127) sanoo, että retorisessa analyysissä keskitytään tutkimaan sitä, 

miten jotkin todellisuuden versiot pyritään saamaan vakuuttaviksi ja kannatettaviksi. Ar-

gumentointia tarkastellaan tekemisenä ja sosiaalisena toimintana, halutaan selvittää mitä 

argumentoinnilla tehdään. 

Diskurssianalyysissä erilaiset kategoriat ja faktat nähdään ”neuvottelukysymyksinä”, jotka 

syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ihmistenvälisessä kanssakäymisissä todellisuut-

ta paketoidaan erilaisiin totuudellisuuden versioihin ja selonteloihin, joita he yrittävät ikään 

kuin kaupata toisilleen. Tässä kaupan käynnissä erilaisilla retorisilla keinoilla on suuri 

merkitys. (Jokinen 1999, 130.) Retoristen keinojen kirjo on valtaisa: etäännyttäminen 

omista intresseistä, liittoutumisasteen säätely, konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla 

vahvistaminen, ”tosiasiat puhuvat puolestaan”, kategorioiden käyttö vakuuttamisen keino-

na, yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttaminen, numeerinen ja ei-numeerinen määräl-

listäminen, metaforien käyttö, ääri-ilmaisujen käyttäminen, kontrasti, toisto ja vasta-

argumentilta suojautuminen. (Jokinen 1999, 132–152.) 

5.2.4 Analyysin eteneminen  

Gill (2000) kirjoittaa, että diskurssianalyysiin ei yksinkertaisesti voida antaa ”kokkikirja-

tyylistä reseptiä”, jolla tehdä analyysia käytännössä (vrt. aiempi kommentti vähintään 57 

erilaisesta diskurssianalyysista). Ainoa tapa on oppia tekemällä. Kuitenkin analyysin ete-

nemistä voi kuvata eri työvaiheiden kautta. Mikäli teksti on jo olemassa voidaan litteroin-

nista siirtyä lukemisen prosessiin. Tämän jälkeen siirrytään koodaamiseen. Koodaamisen 

tuloksena syntyvät kategoriat muodostuvat ja ohjautuvat tutkimuskysymysten kautta. Eli 

tekstistä etsitään sellaisia asioita, jotka liittyvät jollain tavalla tutkimuskysymyksiin. Koo-

daamisen jälkeen siirrytään itse analyysiin, jossa tarkastellaan kaikkia niitä tapoja, joilla 

merkityksiä tuotetaan, etsitään teksteistä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä esite-

tään kokeellisia hypoteeseja (Gill 2000, 173–191.) 

Fairlough (2000, 72–73) esittää kolmiulotteisen mallin diskurssianalyysista, joka rakentuu 

tekstistä, diskurssikäytännöstä (diskurssista) ja sosiokulttuurisesta käytännöstä. Tässä mal-

lissa analyysissä voidaan mennä sekä erityisestä yleiseen tai toisinpäin: 
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- Kuvailussa, eli tekstianalyysissä kiinnitetään huomiota tekstin lingvistisiin piirteisiin: 

representaatioiden analyysi (sanasto, metaforat, transitiivisuus), interpersoonallisuuden 

analyysi (modaalisuus, eetos jne.).  

- Tulkinnassa eli prosessianalyysissä tulkitaan diskurssikäytäntöjä ja analysoidaan inter-

tekstuaalisuutta.  

- Selittämisessä eli sosiaalisessa analyysissä selitetään ”löydöksiä” tilannekohtaisilla, insti-

tutionaalisilla ja yhteiskunnallisilla sosiokulttuurisilla käytännöillä.  

Mikäli edetään yleisestä erityiseen muotoillaan erilaisten kriittisten yhteiskuntateorioiden 

avulla hypoteeseja puhetapojen keskinäisistä valtasuhteista. Tällöin tehdään tekstianalyysiä 

diskurssijärjestyksen näkökulmasta. (Fairlough 2000, 72–86; Törrönen 2005 142–143.) 
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6 MONIKULTTUURISEN MUSIIKKIKASVATUKSEN MÄÄRITTY-

MINEN TIETEELLISESSÄ DISKURSSISSA VUOSINA 1996–2012 

Tässä kappaleessa tehdään tutkielman varsinainen analyysiosuus. Olen päätynyt diskurssi-

analyysille ominaiseen tapaan hakemaan aineistostani erilaisia diskursseja, jotka on koo-

dattu omiin kategorioihinsa luvuissa 6.2.1–6.2.8. Ennen kuin menen niihin käyn kuitenkin 

läpi koko sen analyyttisen ketjun, jolla näihin tuloksiin on päädytty.  

Tutkimuskysymykseni ovat siis seuraavat: 

1)  Mitä monikulttuurinen musiikkikasvatus on suomalaisen musiikkikasvatuksen 

nykyparadigmassa? 

2)  Minkälaisten diskurssien kautta monikulttuurisen musiikkikasvatuksen sisältö on 

määrittynyt aikavälillä 1996–2012? 

Kun tutkimuskysymykseni olivat määritetty, pyrin valitsemaan tutkimustehtävälleni mah-

dollisimman tarkoituksenmukaisen menetelmän. Tutkimuskysymykset jo itsessään määrit-

telivät tutkittavan aineiston eli Musiikkikasvatus-lehden kaikki vuosikerrat ja jotkin mah-

dolliset lisäaineistot (esim. Westerlund 2002). Aineisto myös määritteli tämän tutkielman 

reunaehdoiksi tieteellisen tekstin. 

Aloitin tutkimuksen perehtymällä musiikkikasvatuksen filosofiseen tilanteeseen ennen 

vuotta 1996. Tutustuin esteettisen musiikkikasvatusfilosofian sekä praksiaalisen musiikki-

kasvatusfilosofian näkemyksiin. Erityisen tarkasti luin David Elliottin Music 

ters -kirjan (1995), joka osittain provokatiivisin lausein viimeistään käynnisti vilkkaan 

musiikkikasvatusfilosofisen keskustelun ja siitä seuranneen musiikkikasvatuksen tieteelli-

sen vallankumouksen.  

Tämän jälkeen selasin kaikki Musiikkikasvatus-lehden vuosikerrat läpi ja laitoin itselleni 

ylös jokaisen lehden tiedot sekä niiden sisältämät artikkelit, jotka koskivat tutkimustani. 

Yleiskäsityksen saatuani lähdin järjestyksessä lukemaan ylösmerkitsemiäni artikkeleita. 

Artikkeleita lukiessani hahmottelin tekstistä merkityksellisiä ilmaisuja ja lausumia. Nämä 

lausumat koodasin (nimesin) sisältönsä perusolemuksen mukaan eri diskursseiksi, joista 

poimin tärkeimmät mukaan tähän kappaleeseen esimerkeiksi. Aineiston määrä oli valtava 

ja näin ollen tarkasteluni ja koodaukseni kohdistuu melko laajoihin kokonaisuuksiin (vrt. 
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joskus diskurssianalyysissä mennään jopa kirjoittajan henkilökohtaisen elämän tutkimisen 

tasolle).  

Diskurssien käyttäjistä lienee syytä mainita jonkin verran. Pääsääntöisesti diskurssien käyt-

täjät aineistossani ovat suomalaisia musiikkikasvatuksen tutkijoita, mutta varsinkin 

2000-luvulta lähtien Musiikkikasvatus-lehdessä on artikkeleitaan julkaisseet myös ulko-

maiset musiikkikasvatustutkijat. Eniten aiheeni osalta Musiikkikasvatus-lehdessä on kir-

joittanut Prof. Heidi Westerlund. Westerlund hakee teksteissään kautta linjan siltaa kahden 

kilpailevan paradigman välille, tuoden esiin kritiikin molempia filosofioita kohtaan ja esit-

täen ratkaisumalleja. Hän myös peräänkuuluttaa kasvatuksen kriittistä asennetta. FT Pekka 

Toivanen niin ikään on ollut paljon osallisena suomalaisessa monikulttuurisen musiikki-

kasvatuksen keskustelussa, ydinaiheina Toivasella on aidosti monikulttuurisen opetus-

suunnitelman toteutuminen, länsimaista kulttuuria korostavan mallin sijaan. Yleisesti prak-

sialismikeskusteluun kuin myös monikulttuurisen musiikkikasvatuksen keskusteluun on 

ottanut osaa aktiivisesti myös Prof. emer. Thomas Regelski. Dosentti Pentti Määttänen on 

osaltaan selkeyttänyt praksiaalisen ja esteettisen musiikkikasvatusfilosofian filosofisia 

taustoja sekä epäjohdonmukaisuuksia. Mukana on myös suuri joukko muita kirjoittajia, 

edellä mainitut toistuvat teksteissä vuosien 1996–2012 aikana kuitenkin määrällisesti eni-

ten.  

Aineiston koodaus oli tämän tutkielman suuritöisin osuus, joka vei koko tutkimuksen te-

kemiseen käytetystä ajastakin noin puolet. Koodaamisen jälkeen kirjoitin diskurssien lo-

maan omia näkemyksiäni ja tulkintojani diskurssien rakentumisesta. Kokonaisuudessaan 

tämän prosessin tulos on siis luettavissa seuraavissa alaluvuissa.  

6.1 Kohti monikulttuurisen musiikkikasvatuksen diskurssia 

Ennen varsinaista analyysin tulosten esittelyä tarkastelen vuonna 1996 ilmestynyttä Mu-

siikkikasvatus-lehden ensimmäistä numeroa. Tuon numeron artikkelit kuvaavat mielestäni 

hyvin sitä tilannetta, joka musiikkikasvatuksen tieteellisellä kentällä oli tuolloin käynnissä. 

Katsaus siihen valottaa siis hyvin myös sitä pohjaa, jonka päälle myös monikulttuurisen 

musiikkikasvatuksen diskurssi on sittemmin rakentunut Suomessa. Pääkirjoituksessa Mar-

jut Laitinen (1996, 5) toteaakin, että keskustelua musiikkikasvatuksen filosofiasta ei ollut 

vielä tuolloin vakavasti ottaen käyty suomeksi, mutta katsoi tuon keskustelu olevan toden 

teolla tuolloin alkamassa.  
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Elliott kirjoittaa artikkelissaan Music education in Finland (1996) Suomen musiikkikasva-

tuksen tilanteesta ja praksiaalisen musiikkikasvatuksen osasta siinä. Hän toteaa (1996, 6, 

11) muutaman aiheen nousevan esiin yhä uudestaan: mm. minkälaista musiikkia kouluissa 

pitäisi opettaa ja mitä musiikillisia käytäntöjä. Artikkelissaan hän tuo esiin myös monikult-

tuurisuuden ja sen, kuinka henkilökohtainen sekä kulttuurinen tunnistaminen on tärkeässä 

roolissa itsekasvussa (1996, 13). 

Musiikkikasvatus-lehden (1996) ensimmäisen numeron toisessa artikkelissa Prolegomenon 

to a praxial philosophy of music and music education Thomas A. Regelski tuo esiin esteet-

tisen musiikkikasvatuksen samaa kritiikkiä ja esteettisen eroja praksiaaliseen. Hän myös 

tekee katsauksen praksialismin historialliseen taustaan, joka yltää aina Aristoteleen filoso-

fiaan saakka. Regelski (1996, 23, 25–26) mm. tuo esiin kahden filosofian välisiä eroja kä-

sityksessä hyvästä tai laadukkaasta musiikista. Esteettinen näkemys arvokkaasta musiikis-

ta, joka perustuu hyvin pitkälti romantiikan ajan porvarillisille käsityksille, on johtanut 

siihen, että mitä suositumpaa musiikki on, sitä huonompilaatuista sen täytyy olla; arvokasta 

musiikkia sen sijaan on sellainen musiikki, joka tyydyttää vain harvojen musiikkimakua. 

Regelski (1996, 33) myös pohtii voisiko praksiaalinen musiikkikasvatus korvata kokonaan 

esteettisen, vai tulisiko sen olla rinnakkainen systeemi esteettiselle ideologialle.  

Keith Swanwick, jota voidaan pitää esteettisen musiikkikasvatusfilosofian puolestapuhuja-

na, taas kirjoittaa artikkelissaan Music education: is there life beyond school? (1996) kriit-

tisen vastineen niille ajatuksille, jotka David Elliott esittää kirjassaan Music matters 

(1995). Swanwickin (1996, 41) mukaan musiikkikasvatuksessa ei ole näkyvää ongelmaa, 

ennen kuin se institutionalisoidaan ja virallistetaan. Silloin mukaan tulevat kysymykset 

siitä, minkälaista musiikkia kouluissa tulisi opettaa, millä menetelmillä jne. Tämänkaltaiset 

kiistakysymykset voivat muodostua eri ideologioiden väliseksi taistelukentäksi.  

Seuraavassa artikkelissa Pragmatistista musiikin filosofiaa (1996) filosofi Pentti Määttä-

nen kirjoittaa David Elliottin musiikista ja musiikkikasvatuksesta. Määttänen tuo artikke-

lissaan esiin Elliottin ajatusten lisäksi erityisesti niiden filosofisia taustoja ja yhteyksiä 

mm. John Deweyn pragmatismiin. Hän toteaakin, että termi praksiaalinen ei ole kovin 

yleinen ja on käytössä lähinnä muutaman pohjoisamerikkalaisen musiikkikasvattajan toi-

mesta, lähinnä halusta erottua joukosta ja markkinoida omia ajatuksia. Määttäsen mukaan 

yhtä hyvin voitaisiin puhua pragmatistisesta musiikkikasvatuksesta, kun otetaan huomioon, 

että Elliott itsekin käyttää hyväkseen John Deweyn ajatuksia. (Määttänen 1996, 47.) Lisäk-
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si Määttänen mm. toteaa omana mielipiteenään Elliottin näkemyksen tervetulleeksi vaihto-

ehdoksi erilaisille elitistisille estetismeille (1996, 47).  

Artikkelissaan Musiikinopettajan löytöretki musiikkikasvatuksen filosofiaan (1996, 52–55) 

Eija Kauppinen toteaa, että musiikinopettajan on kyettävä eri oppiaineiden välisessä tunti-

jakokilpailussa perustelemaan oman aineensa olemassaolo. Tämä perustelu johtaa hyvin 

pian filosofisten kysymysten äärelle. Artikkelissaan hän käy läpi eri musiikkikasvatusfilo-

sofien ajatuksia ja päätyy toteamaan mm., että peruskoulun alaluokilla oppilaat muodosta-

vat jo asenteellisia valmiuksia erilaisia musiikkeja kohtaan. Hän myös muistuttaa Elliottiin 

viitaten minän kasvun tärkeydestä musiikkikasvatuksessa.  

Heikki Ruismäki, Lauri Väkevä ja Juha Ojala tarkastelevat musiikkikasvatuksen opiskeli-

joiden käsityksiä musiikista ja musiikkikasvatuksesta sekä hyvän muusikon ja musiikin-

opettajan ominaisuuksista artikkelissaan Kontekstuaalinen pluralismi Oulun yliopiston 

musiikkikasvatuksen opiskelijoiden musiikkikäsityksissä (1996, 56–65). Ruismäki ym. tuo-

vat esiin mm. haasteita, joita seuraa kaikkien musiikkikäytäntöjen periaatteellisesta hyväk-

symisestä ja musiikkikäsityksen avartumisesta: musiikkikasvatuksen koulutuksen opinto-

ohjelmien paisuminen. Opettajilta vaaditaan laaja-alaisuutta, luovuutta ja muutoskykyi-

syyttä ja -halukkuutta yhä enenevässä määrin 1990-luvun loppua kohti mentäessä. Näiden 

vaatimusten toteuttamisessa opettajien koulutus kykenee olemaan ainoastaan lähtökohta ja 

itseohjautuvalla jatkuvalla täydennyskoulutuksella on suuri merkitys omaksuttavien val-

miuksien saamiseen. (Ruismäki ym. 1996, 57.) Kirjoittajat toteavatkin, että: 

Tämän päivän elävä pluralistinen musiikkitodellisuus vaatii tutkimushaluisia, omat 

sosiokulttuuriset rajansa vaivatta ylittäviä musiikkikasvattajia, jotka kykenevät oh-

jaamaan oppilaittensa muusikkouden kehittymistä optimaalisten musiikillisten on-

gelmaratkaisutehtävien puitteissa yhteyksissä jotka ovat mielekkäitä oppilaan oman 

musiikillisen maailmankuvan muodostumisen kannalta. (Ruismäki ym. 1996, 58.)  

Ruismäen ym. (1996) kartoittaessa opiskelijoiden käsityksiä musiikista ja musiikkikasva-

tuksesta sekä hyvän muusikon ja musiikinopettajan ominaisuuksista kyselyllä ja vapaa-

muotoisella esseellä opiskelijoiden vastauksista ilmeni mm., että moniarvoisuus korostui 

näkemyksissä hyvästä musiikin ammattilaisesta, mutta viittauksia pluralistiseen musiik-

kinäkemykseen ei juurikaan ilmennyt. Hyvän musiikinopettajan ja muusikon ihanneomi-

naisuuksiksi nähtiin mm. laaja-alaisuus, opettajuus ja hyvä aineenhallinta. Ruismäki ym. 

(1996, 63) päättävät artikkelinsa linjaamalla, että laaja-alaisen, pluralistisen ja toiminnas-

taan kontekstissa tietoisen humanistisen musiikinopettajan tärkein ominaispiirre on huma-
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nistisen opettajakasvatusnäkemyksen mukainen kokonaispersoonallisuuden todellistumi-

nen opettajuuteen kasvamisessa.  

Tässä siis lyhyt katsaus ensimmäiseen Musiikkikasvatus-lehteen (1996) ja sen sisältämiin 

aiheisiin, jotka olivat hyvin vahvasti musiikkikasvatuksen filosofiaan painottuneita. Itse 

asiassa tuota Musiikkikasvatus-lehden avausnumeroa voidaan pitää jonkinlaisena pienois-

koossa olevana esityksenä koko diskursiivisesta asetelmasta, joka sisälsi Elliottin ja Re-

gelskin puheenvuorot praksialismista sekä Swanwickin vasta-argumentit esteettisen mu-

siikkikasvatusfilosofian puolesta. Tätä vastakkainasettelua taas analysoi Määttänen, ja jon-

ka rinnalla vaikuttivat tutkimukset kasvatuksen kentän ja opettajankoulutuksen todellisuu-

desta. Filosofinen keskustelu jatkui lehden seuraavissakin numeroissa, joka tietysti vaikutti 

osaltaan myös monikulttuurisen musiikkikasvatuksen vahvaan mukaantuloon. Varsinaises-

ti monikulttuurinen musiikkikasvatus tuli keskusteluun mukaan Musiikkikasvatus-lehden 

vuosikerrassa 3, numero 2 (1998), joka olikin käytännössä keskittynyt pelkästään moni-

kulttuuriseen musiikkikasvatukseen.  

6.2 Diskurssianalyysi monikulttuurisen musiikkikasvatuksen sisällön määrittymisestä 

Nyt siis siirryn varsinaisiin analyysin lopputuloksiin, joihin on päädytty luvun 6 alussa 

kuvattujen prosessien kautta. Jokainen luokiteltu diskurssikategoria etenee kronologisesti 

siten, että erilaisten diskurssien muotoutuminen hahmottuisi mahdollisimman helposti ja 

mahdolliset kausaalisuudet eri asioiden välillä olisivat nähtävissä. 

Eri aikoina erilaiset asiat painottuivat diskursseissa ja myöskin toivat esiin uusia näkökul-

mia, jotka johtivat uudenlaisten diskurssien syntyyn. Tiivistettynä aineistosta hahmottuivat 

seuraavat ylätason kategoriat erittäin selkeästi: musiikkiontologia, monikulttuurisuus, iden-

titeetti, opetussuunnitelma, opettajakoulutus, opetusmateriaali, muutos ja tapauskuvaukset. 

Nämä kategoriat kertovat suurista aihealueista, jotka monikulttuurisen musiikkikasvatuk-

sen kohdalla ovat olleet keskustelun ytimenä. Jokainen kategoria koostuu eri kirjoittajien 

diskursseista. Kokonaisuutena näiden kategorioiden sisällä käyty diskurssi rakentaa moni-

kulttuurisen musiikkikasvatuksen todellisuutta. Seuraavaksi käyn läpi yksityiskohtaisesti 

jokaista edellä mainittua diskurssikategoriaa ja niistä koodattuja diskursseja. 
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6.2.1 Musiikkiontologia 

Nähdäkseni suurin syy esteettisen ja praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian väliseen ”rii-

taan” johtui näiden kahden kilpailevan filosofian näkemyseroista koskien musiikin perus-

olemusta eli ontologiaa. Kun käsitykset tällaisesta perustavaa laatua olevasta asiasta ovat 

rajusti erilaiset, ei ole ihme että käsitys muistakin musiikkiin ja musiikkikasvatukseen liit-

tyvistä seikoista eroaa toisistaan paljon. Kysymykset musiikin perusolemuksesta määritte-

lee ymmärrettäväsi hyvin paljon erilaisia asioita, joten keskustelu musiikin ontologisista 

seikoista oli selkeästi laajin. Tuota keskustelua käytiin yleisesti ottaen hyvin tiiviisti. Oman 

tutkimukseni kannalta kiinnitän tässäkin asiassa päähuomion niihin ontologisen diskurssin 

kohtiin, jotka liittyvät selvästi monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen. 

Etenkin praksialismikeskustelun alussa praksiaalisen näkökulman vahvaa toimintapainot-

teisuutta haluttiin korostaa ja tehdä selväksi ero esteettiseen näkökulmaan. Haluttiin selke-

ästi osoittaa kuinka esteettisen käsitykset olivat länsimaissa historiallisesti vakiintuneita 

käytäntöjä, ja joiden filosofinen pohja oli virheellinen. Westerlund (1998) tuo esiin esteet-

tisen filosofian mukaista käsitystä musiikin olemuksesta ja miten se on ilmennyt Suomessa 

sekä länsimaissa. ”Suomalaisessa musiikkikasvatuksessa tapa ajatella taiteesta ja musiikis-

ta pohjautuu useimmiten länsimaiseen perinteeseen, jossa jonkinlaisena episteemisenä ole-

tuksena tai ihanteena on, että taide koetaan henkilökohtaisella tasolla, ei niinkään sosiaali-

sesti jaettuna perinteenä” (Westerlund 1998, 5). Linder (1998, 19) kirjaa lisäksi esimerkke-

jä musiikin erilaisista rooleista eri kulttuureissa: 

Suomalaiselle musiikkielämälle ovat tyypillistä konsertit, äänitteet ja instituutiot. 

Tiettyjä ihmisiä pidetään musiikin tekijöinä, muita kuuntelijoina, ja musiikkia men-

nään varta vasten kuuntelemaan. Konserteissa esitetään myös musiikkia, jota ei ole 

alunperin konsertteihin tehty, esimerkiksi kirkollista musiikkia. Koulutus on järjes-

tetty kouluissa, musiikkiopistoissa ja konservatorioissa. 

Sitten Linder (1998, 19) jatkaa Koettingia (1992, 68) lainaten: ”Afrikkalaisesta musiikista 

suuri osa on funktionaalista, eikä sitä esitetä kontekstinsa ulkopuolella”. Näin siis länsi-

mainen tapa halutaan näyttää myös ”vain” yhtenä muiden joukossa ja asettaa sen ylivertai-

suus kyseenalaiseksi. Keskeisiä tekijöitä ovat puhe perinteestä, sosiaalisuudesta ja instituu-

tioista, jotka muodostavat sosiaalisen organisaation diskurssin. 

Keskustelu ontologisen kategorian alla alkoi siis sosiaalisen organisaation diskurssilla, 

jossa tuotiin esiin sitä, miten tietyt tavat nähdä asiat musiikkikasvatuksessa ovat osa histo-
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riallista kaanonia ja kuuluvat meidän yhteiskunnalle tyypilliseen instituutiokäytäntöön. 

Esimerkkinä toisenlaisesta tavasta tekstissä tuodaan esiin afrikkalainen tapa. Tällä siis ha-

lutaan osoittaa, että meidän perinteemme on yksi muiden joukossa ja se on historian saa-

tossa saanut erilaisia vakiintuneita piirteitä. 

Perinteistä, vanhoihin filosofisiin taustaoletuksiin (ks. Määttänen 2012) nojaavaa taipu-

musta nähdä nimenomaan länsimainen tai eurooppalainen musiikki universaalina, au-

tonomisena taiteena tuodaan Musiikkikasvatus-lehden ensimmäisten vuosikertojen artikke-

leissa paljon esiin, kuten tässä Linderin (1998, 18–19) tekemässä vertailussa: 

Bennett Reimer määrittelee musiikin ilmiönä, johon voi tutustua kolmella tasolla: 

universaalina, kulttuurisidonnaisena ja ainutlaatuisena. (– –) Myös David Elliott 

(1995, 44) näkee musiikin maailmassa kolmijaon, jota hän havainnollistaa vaihtele-

malla sanan musiikki kirjoitusasua. MUSIIKKI on moniulotteinen inhimillisen toi-

minnan muoto, joka koostuu Musiikeista (musiikkikulttuureista). Jokainen Musiikki 

taas koostuu musisoinnista ja musiikin kuuntelemisesta, musiikista.  

Tosin näille vanhoille taustaoletuksille tuodaan rinnalle Elliottin näkemykset, jotka pohjau-

tuvat lopulta pragmatistisen filosofian ajatuksiin (ks. Määttänen 2012). Tekemällä vertailua 

praksiaalisen ja esteettisen filosofian välillä voidaan siis hyvin nimetä tästä muotoutuvaksi 

diskurssiksi paradigmadiskurssi. Tässä keskustelussa nousevat esiin molempien filosofi-

oiden erilaiset tavat hahmottaa musiikin ontologia, praksialismi argumentoi musiikin kon-

tekstuaalisuuden puolesta ja esteettinen musiikin (ainakin osittaisen) universaalisuuden ja 

autonomisuuden puolesta.  

Toisaalta filosofisten näkemysten rinnalla argumentoidaan myös etnomusikologien määri-

telmin, kuten mm. Linder (1998) tekee artikkelissaan. Titon ja Slobin (1992, 102) Linderin 

(1998, 19) mukaan toteavat universaaliudesta, että musiikki on universaalia, mutta sen 

merkitykset eivät ole. Linder (1998, 19; ks. myös Toivanen 1998, 49–50) jatkaa ”[e]ri mu-

siikkikulttuureilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka juuri tekevät musiikista sisäisesti moni-

kulttuurista, mutta sitä, mikä tekee maailman musiikeista erilaisia, täytyy etsiä musiikki-

kulttuureiden tasolta.” Keskeisinä diskursseina on universaalisuus- ja kontekstidiskurssi.  

Etnomusikologisiin näkemyksiin liittyy myös kirjoitukset enkulturaation vaikutuksesta 

musiikin merkitysten ymmärtämiseen ja tulkintaan: 

Kaikkialla maailmassa ihmiset ovat eri aikoina päättäneet, joko yksilö-, ryhmä- tai 

yhteisötasolla, mikä on musiikkia ja mikä ei. (– –) Monet länsimaisessa kulttuurissa 
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kasvaneet, siinä koulutuksensa saaneet ja sen informaatiotulvassa eläneet saattavat 

kokea Peking-oopperan laulutyylin rumaksi ja vastenmieliseksi, kun taas kiinalainen 

musiikin ystävä voi sanoa samaa vaikkapa Verdin bel canto-tyylillä lauletusta aarias-

ta. Kumpikaan ei ole sen paremmin oikeassa kuin väärässäkään, sillä kummankin 

mielipiteet ’hyvästä’ ja ’huonosta’ musiikista pätevät vain heidän itsensä kohdalla. 

Yleispätevästi määriteltävissä olevaa ’hyvää’ tai ’huonoa’ musiikkia ei ole olemassa, 

koska ihmiset kulloinkin kulttuurikohtaisesti päättävät ja muodostavat käsityksensä 

musiikista ja muista kulttuurin osatekijöistä. (Toivanen 1998, 50.) 

Näin ollen ajaudutaan jonkinlaiseen neutraaliin relativismiin. Toivasen (1998, 50) argu-

mentaatio perustuu enkulturaatiodiskurssille. Hän haluaa ilmeisesti pohjimmiltaan sanoa, 

että on vain kysymys enkulturaatiosta, mikäli haluamme antaa oppilaille taitoja ja kykyjä 

sekä ymmärtää että tuottaa eri kulttuurien musiikkeja, eli etnomusikologian termein bi-

musikaalisuuden taitoja.  

Kaiken tämän filosofisen ja etnomusikologisen taustan vaikutus musiikkikasvatukselle 

nähtiin olevan merkittävä ja koko opetuksen käytänteisiin ja päämääriin vaikuttava asia. 

Westerlund (1998) asettaa kysymyksen toteamalla, että musiikinopettajan kannalta ei ole 

yhdentekevää miten musiikkiin suhtaudutaan: ”kontekstista riippumattomana taiteellisena 

materiaalina vai otammeko opetuksessa huomioon, että musiikki merkitsee eri ihmisille eri 

tilanteissa ja eri kulttuureissa erilaisia asioita ja että musiikkia käytetään eri tavoin riippuen 

näistä tilanteista”. (Westerlund 1998, 5–6.) Teksti pyrkii siis sanomaan, että mikäli vastaus 

on jälkimmäinen, tulee kai opetuksenkin ottaa huomioon musiikin monikulttuurinen pe-

rusolemus ja loogisena suuntana on silloin monikulttuurinen musiikkikasvatus. Kysymys 

kontekstista tulee vahvasti mukaan osaksi diskurssia, jolloin voidaan puhua kontekstidis-

kurssista. Lisäksi Westerlund (emt.) toteaa, että ei ole musiikinopettajan kannalta yhden-

tekevää miten musiikkiin suhtaudutaan, eli hän pyrkii selkeästi toimiin ontologisten näkö-

kulmien siirtämiseksi käytännön opetustyöhön, joten näin hahmotettuna kyseessä on pe-

dagoginen diskurssi ja didaktinen diskurssi. Puhuttaessa kontekstista puhutaan myös 

esteettisen ja praksiaalisen filosofian yhdestä suurimmasta näkökulmaerosta. Se miten kon-

tekstin ja musiikin perusolemuksen hahmottaa määrittää lopulta pitkälti myös sen, millaista 

musiikkikasvatusta tarvitaan. Eli karkeasti sanottuna argumentoimalla autonomisuuden 

puolesta kannattaa esteettistä paradigmaa ja argumentoimalla kulttuurisidonnaisuuden puo-

lesta kannattaa praksiaalista paradigmaa.  
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Kontekstidiskurssi vahvistuu myös muiden kirjoittajien toimesta. Linder (1998, 18) sanoo 

kulttuurin ja musiikin moniulotteisen suhteen olevan yksi monikulttuurisen musiikkikasva-

tuksen keskeisimpiä kysymyksiä: 

Musiikkikasvatuksessa kohtaavat musiikin konteksti, suomalainen kulttuurikonteksti 

sekä oppilaiden ja opettajan taustat ja yhdessä ne muodostavat kouluopetuksen kon-

tekstin. Pohjimmiltaan kontekstissa on kysymys sävellyksen syntyhetken ja musiikin 

esittämishetken merkityksestä ja vaikutuksesta lopputulokseen. (– –) Bennett Reime-

rin edustaman esteettisen musiikkikasvatuksen filosofian ja David J. Elliottin muo-

toileman praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian suhtautumistavat kontekstiin ja 

sen merkityksiin musiikissa ovat hyvin erilaiset. 

Linder (1998) nojaa vahvasti Elliottin näkemyksiin kontekstista artikkelissaan. Konteksti-

kysymys selkeästi jakoi mielipiteitä kahteen leiriin: ensimmäisen mielestä musiikin alku-

peräinen konteksti tulee huomioida opetuksessa täysin (autenttisuus) tai jossain määrin ja 

toisen mielestä autenttisuuden vaatimus on mahdoton ja aiheuttaisi musiikin lisäksi mm. 

vieraiden kielten opettamisen kouluissa mahdottomaksi. Tässäkin asiassa korostuu joko tai 

-tyyppinen asetelma, praksiaalinen–esteettinen, ongelmilla tuntui olevan tässä vaiheessa 

vain kaksi ääripäätä, kaksi ratkaisumahdollisuutta.  

Konteksti- ja ontologiakysymyksiin ei vielä vuonna 1998 juuri ehdotettu ratkaisumalleja, 

vaan keskustelu tapahtui lähinnä siteeraamalla tähän mennessä aiheesta sanottua. Vastauk-

sia haettiin jo olemassa olevista teksteistä tai aiheen problemaattisuutta tuotiin niiden kaut-

ta esiin. Keskustelu oli tyypillistä tieteellisen kriisin (kts. Kuhn 1994) diskurssia, jossa en-

tinen paradigma aiheutti liian paljon tyytymättömyyttä, eikä sen enää nähty vastaavan ajan 

haasteisiin. Linder (1998, 22) kirjoittaa Elliottia (1995, 86–89) lainaten: ”Sekä auditoriset 

aiheet, joita kuuntelemme että tavat, joilla niitä kuuntelemme, ovat hyvin kontekstisidon-

naisia. Musiikin kuuntelua ohjaavat paitsi äänimallit myös kulttuuriset uskomukset, miel-

leyhtymät ja arvot. (– –) [O]lemme oppineet ajattelemaan musikaalisesti suhteessa omaan 

musiikkikulttuuriimme.” Tämän jälkeen Linder ottaa mukaan myös Reimerin (1989, 27) 

näkemyksen: ”musiikkia voi ymmärtää ja siitä voi nauttia ilman tietoisuutta kontekstista, 

kontekstin tunteminen tuo lisäarvoa”. Linder (1998, 22) jatkaa: ”Kun kulttuuri ja musiikki 

sen osana nähdään ihmisten toimintana, joka kuuluu kaikille yhteisön jäsenille, alenee 

kynnys tutustua vieraaseen. Kulttuuri ei ole jotain ylhäältä annettua ja koskematonta vaan 

se on jotain, johon kaikki saavat osallistua, useimmiten myös yhteisön ulkopuoliset.” Näin 

sanomalla toisaalta musiikin kulttuurisidonnaisuus ja Elliottin ajatuksen saivat hyvin pal-
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jon kannatusta. Elliottin näkemys oli siis saamassa siinä mielessä hegemonista asemaa 

verrattuna esteettisen filosofian näkemyksiin. Nykynäkökulmasta asia on ymmärrettäväm-

pi: esteettisen filosofian virheet alkoivat käydä koko ajan selvemmiksi ja ”uusi praksiaali-

nen musiikkikasvatusfilosofia” tuntui antavan vastauksen ongelmiin. Joskin sisältäen myös 

uusia ongelmia ja epäjohdonmukaisuuksia.  

Kontekstidiskurssien rinnalle tuotiin myös autenttisuusdiskurssi. Sinänsä ristiriidassa 

määrittelemiensä lähtökohtien kanssa Elliott itse peräänkuuluttaa melko ankaraa autentti-

suutta, kuten Westerlund (1998, 8–9) Elliottia lainaten kirjoittaa:  

Voisi sanoa, että kasvattajan tarkoituksena on reprodusoida niin autenttinen käytäntö 

kuin mahdollista. Autenttisuuden vaatimus kasvatuksessa koskee oletettavasti kaik-

kia Elliottin musiikilliseen teokseen liittämiä elementtejä. Myös musiikkiin liittyvä 

kulttuuris-ideologinen tieto, uskomukset ja arvot tulee näin ollen omaksua, mikäli 

musiikillinen tieto ymmärretään autenttisena praksiksena eli käytäntönä (ks. Elliott 

1995, 199–200) (– –) Elliottin mukaan musiikilliseen teokseen liitettävät ontologiset 

elementit on tiedostettava mikäli halutaan toteuttaa jotain musiikillista käytäntöä 

mahdollisimman aidosti tai autenttisesti.  

Autenttisuusdiskurssin eri ääripäät saivat osakseen paljon kritiikkiä, riippuen siitä mil-

laista näkökulmaa kannatti. Westerlund (1998, 9) kritisoi Elliottin vaatimuksia autenttisuu-

desta sanoen, ettei autenttisen emic-kokemuksen tavoitteleminen tunnu luontevalta useim-

missa pedagogisissa konteksteissa. Hän sanoo myös, että alkuperäiseen kokemukseen voi 

kyllä yrittää samaistua, mutta näkökulma on silloin lähinnä kolmas horisontti, jossa oma 

kokemus ja toinen vieraampi yhdistyvät tulkinnassa. Westerlund (1998, 10) myös osoittaa 

autenttisuuden vaatimuksen mahdottomuutta toteamalla seuraavasti: 

(– –) alkuperäinen kokemus gospel-laulusta syntyisi vain vakaumuksellisen kristilli-

sen uskon puitteissa, (– –) eikä Kalliolle kukkulalle merkitsisi oikeanlaisia asioita ja 

tunteita ilman 70-lukulaista vasemmistolaista taustaa. Autenttisuuden vaatimus edel-

lyttääkin jonkinlaista musiikin rekontekstualisoinnin [rekontekstualisointidiskurs-

si] ja uudelleentulkinnan mahdollisuutta. (– –) Essentialistiset ehdot ja määritelmät 

autenttisuudelle tai merkityksille sulkisivat suurin piirtein kaiken musiikin pedago-

gisten kontekstien ulkopuolelle, sillä musiikkikasvatus tapahtuu tämän kaltaisten 

olemuksellisten määritelmien valossa aina jossain määrin keinotekoisessa ympäris-

tössä.  
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Reimer (1989, 142) ei Linderin (1998, 26) mukaan näe ristiriitaa musiikin irrottamisessa 

kontekstistaan: ”Kuten jo edellä mainittiin, hänen mukaansa hyvä musiikki toimii univer-

saalisti ja pikemminkin irtautuu syntyhetkestään kuin heijastaa sitä.” Reimer ei siis näe 

asiassa lähtökohtaisesti ongelmaa, mutta hahmottaa asian oman filosofiansa pohjalta, joka 

praksiaalisen filosofian kannattajien mukaan on ontuva. Mitä lisäksi tarkoittaa ”hyvä mu-

siikki”? Miten Reimer määrittelee hyvän? Miten tämä vaikuttaa musiikin opetussuunnitel-

maan ja musiikkikasvatuksen?  

Linder (1998, 26–27) kirjoittaa musiikkikulttuurista ja kontekstista koulun musiikinope-

tuksessa:  

Koululuokka on musiikkia tuottaessaan musisoiva yhteisö, musiikkikulttuuri. Kuun-

nellessaan tai soittaessaan jokainen oppilas luokassa tekee sitä omista lähtökohdis-

taan. Intiaanien musiikkia soittaessaan tai kuunnellessaan suomalainen yläasteelainen 

ei muutu intiaaniksi. Tärkeää on tiedostaa, että oppilaat eivät vain matki jotain mu-

siikkia tai ikään kuin musisoi. Oppilaiden musiikillinen toiminta on todellista. Se on 

ensisijaisesti osa ”koulun musiikkikulttuuria”, mutta sitä voi ohjata kohti muiden 

musiikkikulttuurien ajattelua tai toimintaa. (– –) Monikulttuurinen musiikkikasvatus 

herättää pohtimaan, missä määrin musiikillinen tieto ja musiikillisen ajattelun raken-

teet ovat kulttuurisidonnaisia.  

Linder (1998, 32) jatkaa tuomalla autenttisuusdiskurssiin uudenlaisen näkökulman: 

Autenttisuus koulussa tarkoittakin jotain muuta. Se tarkoittaa materiaalin kriittistä 

valintaa ja kulttuurisensitiivisen materiaalin etsimistä. Se tarkoittaa myös kulttuurin 

kunnioittamista ja pyrkimystä aitoon lopputulokseen. (– –) Usein koulussa musisoin-

nin tuotos on ensisijaisesti autenttista koulun musiikkikulttuuria. (– –) Samalla kun 

kouluorkesterin esitys Händelin Vesimusiikista on koulumusiikkia, on se myös au-

tenttista länsimaista taidemusiikkia. 

Eli tämän näkemyksen mukaan myös vieraiden kulttuurien musiikkia voidaan hyvin tuoda 

koulukontekstiin, sillä edustipa opeteltava teos mitä musiikinlajia tahansa se on aina osa 

koulukontekstia, eikä se tarkoita että ko. teos menettäisi alkuperäisen olemuksensa ja tulisi 

jotenkin väärinkäsitellyksi tai -ymmärretyksi.  

Westerlund (1998) kritisoi Elliottille tärkeää kulttuurisen konservaation ja hyväksymisen 

aspektia jos sitä tarkastellaan sukupuolten, sosiaaliluokkien tai ikäkuokkien näkökulmasta. 

”Musiikinopettajan ei tarvitse kunnioittaa ja reprodusoida populaarimusiikissa vallitsevaa 
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traditiota, jonka mukaan naiset ennemminkin laulavat rockyhtyeissä kun taas instrumenta-

listit ovat miespuolisia. Kulttuuri ja traditio eivät ole romanttisesti vaalittavia entiteettejä 

tai kritiikin ylittäviä yhteisöllisiä voimia.” (Westerlund 1998, 9.) Tässä siis tulee esille tois-

tamiseen Elliottin ristiriita omien näkemystensä kanssa, ankara vaatimus autenttisuuteen ja 

reproduktioon johtaa Westerlundin mainitsemiin umpikujiin, mutta myös luovuuden estä-

miseen, mikäli jotkin opetussuunnitelmassa määritellyt musiikit tulee aina vain reprodu-

soida. Nämä Westerlundin huomiot voidaan nyt jälkikäteen nähdä pohjana hänen tulevalle 

väitöskirjalleen, jossa etsittiin kompromissia kahden äärinäkemyksen (esteettisen ja praksi-

aalisen) välille. Diskurssi, johon Westerlund nojaa puhuessaan siitä, ettei kulttuuria tarvitse 

pyrkiä aina orjallisesti uusintamaan liittyy kriittisen pedagogiikan ajatuksiin, jolloin tällai-

nen diskurssi voidaan nimetä kriittisen pedagogiikan diskurssiksi.  

Autenttisuuden määrittelemisen ja toteutumisen mahdottomuuteen kytkeytyy eräänlainen 

kulttuurin muutosdiskurssi ja globaalisuusdiskurssi, josta Linder (1998, 21) kirjoittaa 

seuraavasti: ”Kulttuurin ja musiikin suhdetta voikin kuvata kaksisuuntaisena ja jatkuvasti 

liikkeessä olevana prosessina: musiikki syntyy tietyssä kulttuurissa mutta toimii samalla 

kulttuurina. (– –) Musiikkikulttuurit ovat limittäisiä, ja ne voi jakaa alakulttuureihin kuten 

kulttuurin yleensäkin.” Lisäksi Linder (1998, 20) sanoo, että ”[g]lobaalistuminen muuttaa 

musiikkikulttuureita ja siksi sen on muutettava myös suhtautumistamme musiikkiin. Mo-

nikulttuurisuus voi olla lähestymistapa, joka auttaa hallitsemaan muutoksia.” Muutosdis-

kurssissa Linder (emt.) tuo esiin sitä tosiasiaa, johon autenttisuutta pohdittaessa usein tör-

mätään: mikä kohta, hetki ja musiikki jonkin kulttuurin musiikista voidaan määrittää au-

tenttiseksi kun kulttuuri muuttuu ja kehittyy jatkuvasti? Se mikä meille edustaa perinteistä 

kulttuurin ilmentymää nyt on voinut olla uutta (ja ”epäautenttista”) omana aikanaan. Lin-

der (emt.) sanoo, että kulttuurin jatkuva muutos ja globalisaation ym. vaikutus siihen on 

olennainen osa kulttuuria.  

Schippers (1999, 18) kirjoittaa edelliseen liittyen, että tradition, autenttisuuden ja konteks-

tin analysointi on välttämätöntä jossain määrin, sillä ne vaikuttavat maailman musiikkien 

opettamista koskevaan teoriaan sekä käytäntöön. Schippers (1998, 18) kysyy, että mitä 

oikeastaan tarkoitamme musiikillisella traditiolla globaalissa kontekstissa, onko se:  

- Musiikillisten teosten kaanon? 

- Eksplisiittinen vai implisiittinen kokoelma sääntöjä? 

- Esityskäytäntö? 
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- Musiikki kulttuurissa? 

- Mekanismi, jolla musiikki siirtyy sukupolvelta toiselle? 

Schippers (1999, 20) toteaa, että ”vaikka musiikki muuttuu luonnostaan muun kulttuurin 

mukana, niin ironisesti monet opettajat suhtautuvat melko konservatiivisesti musiikilliseen 

muutokseen. Musiikkikulttuurin menneisyyttä ihannoidaan ja sen jatkuvasti muuttuvasta 

nykytilasta sekä tulevaisuudesta ollaan huolissaan.” Toisaalta konservatiivisuus ja muutos-

vastarinta on hyvin inhimillistä kaikilla elämän alueilla, ennen asiat tuntuvat olleen pa-

remmin, koska tiedetään miten kävi ja nyt ollaan asetuttu ainakin suhteellisen mukaviin 

asemiin, tulevaisuus ja muutos on aina epävarmaa ja epävarmuus aiheuttaa aina myös ah-

distusta monissa ihmisissä. Schippers on kyllä näkemykseni mukaan oikeassa, mutta ar-

gumentoi näkökulmiensa puolesta melko voimakasta retoriikkaa käyttäen: se, että opettajat 

”ironisesti suhtautuvat melko konservatiivisesti musiikilliseen muutokseen”, saa tällä ta-

voin suhtautuvat opettajat näyttämään hieman yksinkertaisilta ja paikoilleen jämähtäneiltä. 

Schippers käyttää konservatiivisuusdiskurssia.  

Schippersin (1999, 20) mukaan musiikin konteksti on aivan yhtä iso kysymys kuin tradi-

tiokin. Hän jatkaa, että viimeisten vuosikymmenten aikana on opittu etnomusikologian 

ansiosta, että musiikki toimii kulttuurissa ja kulttuurina. Schippers (1999, 21) sanoo, että 

pitäisi päättää mitä kontekstilla tarkoitetaan ja erottelee eri konteksteja:  

- Temporaalinen konteksti. 

- Akustinen konteksti (eli mihin tai missä musiikki alun perin tehty: konserttisaliin, 

kirkkoon,  kadulla esitettäväksi jne.).  

- Ideologinen konteksti.  

- Sosiaalinen konteksti (voidaan eritellä mm.: koko yhteisön aktiivinen osallistuminen, 

taide ammattina, taide korkeimpana inhimillisenä pyrkimyksenä). 

Schippers (1999, 22) toteaa, että musiikkikasvatuksessa täytyy pitää mielessä konteksteista 

puhuttaessa, että milloin puhutaan musiikillisen käytännön kontekstista ja milloin musiikin 

siirtämisprosessin [transmission process] kontekstista. Perinteistä materiaalia voidaan opet-

taa neljällä eri tavalla: perinteistä musiikkia perinteiseen tapaan, perinteistä musiikkia uu-

dessa kontekstissa (yleisin tapa), ei-perinteistä musiikkia perinteiseen tyyliin, ei-perinteistä 

musiikkia ei-perinteisellä tyylillä. Musiikkia opetettaessa pitäisi Schippersin (1999, 23) 

mukaan kertoa musiikin alkuperäisestä kontekstista vain oleellisia asioita ja näiden oleel-
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listen seikkojen löytämiseen hän on tehnyt muutaman kysymyksen auttamaan tiedon va-

linnassa ja uuden musiikillisen todellisuuden opettamisessa:  

- Mikä alkuperäisessä kontekstissa on tai oli relevanttia? 

- Mikä siinä on relevanttia nyt tai täällä? 

- Mitä alkuperäisestä kontekstista on mahdollista toteuttaa? 

- Mitä siihen voi tai pitäisi lisätä? 

Schippers (1999, 24) toteaa, että keskustelu autenttisuudesta on kaikkein yleisintä puhutta-

essa monikulttuurisesta musiikkikasvatuksesta. Hän sanoo, että se autenttisuus on jopa 

ylikäytetty aihe ja että se on kokenut jopa inflaation. Shippers kysyy mikä määrittelee au-

tenttisuuden:  

- Muinaisten nuotinnosten seuraaminen, kaanon? 

- Ajanjakson soittimet ja kokoonpanot? 

- Alkuperäinen asetelma ja konteksti? 

- Kuuliaisuus soittoteknisille säännöille ja lähestymistavoille? 

- Tulkinnan elinvoimaisuus, tarkoitus ja musiikin tunnelma? 

- Totuudellisuus teoksen tekijälle vai esittäjälle? 

Schippersin (1999, 25) mukaan musiikinopetuksessa yleensä toteutetaan autenttisuuden 

suhteen jompaakumpaa kahdesta ääripäästä: otetaan ’alkuperäistä’ materiaalia nuotinnettu-

na ja esitetään sitä niin kuin länsimaista musiikkia tai uudelleen luodaan alkuperäistä kon-

tekstia mahdollisimman paljon. Näiden Schippersin ajatusten voidaan katsoa olleen alku 

hänen 2010 muotoilemalleen TCTF-mallille. Näin ollen nimeän Schippersin (1999) dis-

kurssin siirtämisdiskurssiksi. 

Westerlund (1999, 31) kirjoittaa kontekstista esteettisessä musiikkikasvatusfilosofiassa 

Swanwickiin (1988 & 1994) viitaten: 

Merkityksen ja arvon irrottaminen kontekstista on ainoa tapa millä Swanwickin mie-

lestä voi selittää sen, että ihmiset näyttävät voivat lähestyä ja oppia toistensa musiik-

kia. (– –) Swanwickin näkökulma on myös perinteisen epistemologian mukainen: on 

tietää että -tietoa musiikista (knowing about music) sekä tuttuustietoa (knowing of 

music) (– –). Tuttuustieto jakaantuu tietää kuinka -tietoon (knowing how), muodon ja 

ilmaisun hahmottamiseen sekä arvotietoon eli siihen, että tiedämme mikä on mitäkin 
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ja että meillä on syvä kokemuksellinen arvostus kutakin musiikkia kohtaan (– –). 

Nämä tiedon lajit yhdistetään tietävän subjektin ja musiikillisen objektin välille: op-

pilas tietää että Brahms eli 1800-luvulla, oppilas tietää kuinka soitetaan bluesia 

C-duurissa ja oppilas tunnista Sibeliuksen Kullervon, haluaa analysoida ja kuunnella 

sitä sekä ymmärtää sen arvon. Kullervon arvo ei Swanwickin merkityksen teorian 

mukaan muutu vaikka sitä esitettäisiin Tiibetissä.  

Westerlund (1999, 32) jatkaa praksialismin näkökulmasta: 

David Elliott (1995) puolestaan tarkastelee musiikkia inhimillisenä käytäntönä eikä 

objekteina joita opiskellaan. Musiikkikasvatuksessa on näin ollen kyse siitä että oppii 

toimimaan musiikillisesti. Tämä tarkoittaa, että meidän ei tulisi opiskella vain audi-

tiivisia ääniä ja rakenteita vaan niiden esittämisen tapaa ja sitä kuinka nämä äänet 

liittyvät muihin elämän käytäntöihin. Me opimme ymmärtämään kulttuuria esittämäl-

lä musiikkia siten kuin sitä esitetään alkuperäisessä kontekstissaan ulkopuolella kas-

vatuskontekstin. (– –) Elliottille musiikillinen arvo/t on kontekstuaalinen asia. Arvot 

tuotetaan tietyn käytännön ja tradition puitteissa. Tällöin on jo tunnustettu että ei ole 

yhtä universaalia musiikillista arvoa vaan että ihmiset eri puolilla maailmaa nauttivat 

ja arvostavat hieman eri asioista. (– –) Elliott on siis arvorelativisti eri käytäntöjen 

suhteen. 

Vastakohtana näkemyksilleen Elliott siis näkee esteettisen filosofian autonomisuuden, joka 

”mahdollistaa” musiikin näkemisen kulttuurista erillään olevana entiteettinä ja näin ollen 

myös mahdollistaa musiikin opiskelun ”objekteina”.  

Westerlund (1999, 32–33) jatkaa: ”Koska Swanwickin [1988] lähtökohdassa musiikin arvo 

ei ole riippuvainen esittämisen kontekstista ja ns. ei-musiikillisista yhteyksistä, on musiik-

ki, ellei täysin autonomista, niin ainakin puoliautonomista. Hän neuvoo opettajia erotta-

maan sen mikä on musiikillisesti arvokasta musiikin muista ’kulttuurisista siteistä’ (– –).” 

Westerlund (1999, 33) kirjoittaa näkemyksiensä lähtökohdista: 

Tämä artikkeli nojaa Wittgensteinin (1958) sekä Dewey’n (1934) näkemyksiin siinä, 

että sanojen, musiikillisten sävelten tai symbolien, merkkien sinänsä ei ajatella kan-

tavan evidenssiä olemassa olostaan inhimillisessä merkitysten verkostossa. Vain ih-

miset, jotka käyttävät niitä toiminnan kontekstissa, voivat yhdistää ne maailmaan. (–

 –) Toisaalta Swanwick kirjoittaa että musiikki on vain ideoita eli ajatuksia; Swan-

wickin ilmaus on joko metaforinen tai lähenee idealismia. (– –) Voimme kuitenkin 
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hyvin ymmärtää Swanwickin näkökulman käytännöllisen puolen. Olen yhtä mieltä 

siinä, että musiikin opiskelu edes peruskoulussa ei ole antropologiaa tai historiaa. 

Kuitenkin haluan yhtyä myös Elliottin näkökulmaan, jonka mukaan musiikki ei ole 

vain äänellinen merkitysten ja arvojen kantaja, merkitysten, jotka voidaan siirtää mi-

hin tahansa kontekstiin tai tilanteeseen. 

Tässä on myös hyvä huomata Westerlundin tuleva väitöstyö (2002), jossa siltaa juuri tähän 

ajatukselliseen kuiluun tehtiin. Samalla voidaan todeta, että etenkin Westerlundin, Väke-

vän ja Määttäsen taholta kirjoitukset Deweyn filosofiasta ja sen tarjoamista näkökulmista 

myös musiikkikasvatuksen praksialismikeskustelulle alkoi saada yhä vahvempaa jalansi-

jaa. Keskustelun Deweyn filosofiasta voisi nimetä yleisesti pragmatismidiskurssiksi. 

Pragmatismidiskurssi on koko ontologisen kategorian yksi keskeisimmistä, sillä se muo-

dosti lopulta sillan paradigmadiskurssin jyrkkään vastakkainasetteluun. 

Shusterman (1997, 134) Westerlundin (1999, 34) mukaan sanoo, että deweylaisen pragma-

tismin näkökulmasta pitäisi luopua musiikin olemuksen etsimisestä, ja sen sijaan että ky-

symme ”mitä taide on?” kysyisimme ”milloin taide on?”, ”milloin musiikki on?”. Wester-

lund (1999, 34) jatkaa Deweyta (1934) lainaten: 

Deweyn pragmatismissa taideobjekti, tietyt äänelliset rakenteet, tulevat taideteoksek-

si tietyn toimintatapojen puitteissa (– –). (– –) Musiikillisten käytäntöjen episteemiset  

käsitykset konstituoidaan, ne syntyvät ja niitä ylläpidetään temporaalisen toiminnan 

monitasoisessa kokemusmatriisissa jonka puitteissa kohtaamme sen materiaalisen ja 

sosiaalisesti jaetun maailman jossa elämme. Tämän vuoksi asetamme myös odotuk-

sia musiikille/musiikeille, sille kuinka musiikin tulisi organisoida kokemustamme. 

Musiikin merkitys ei näin ollen ole jotain joka on henkisempää kuin konkreettisen 

kokemuksemme objektit (– –) vaan jotain joka tulee ymmärtää yhteydessä jokapäi-

väisen elämämme kokemuksellista prosessia. Merkitys ja konteksti ovat siis erotta-

mattomasti yhteydessä toisiinsa (– –). 

Westerlund (1999, 35) kirjoittaa Elliottin praksialismista ja sen suhtautumisesta konteks-

tiin: 

Vaikka Elliott (1995) ymmärtää musiikin kontekstuaalisena ja situationaalisena, hän 

kuitenkin kirjoittaa, että musiikillinen kokemus on autotelinen kokemus ja itseriittoi-

nen siinä mielessä että se liittyy vain musisointiin ja musiikilliseen toimintaan (– –). 

(Elliott tosin horjuu tältä osin tekstissään, ks. s. 126). Tämä näyttäisi olevan ristirii-
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dassa sen kanssa, että Elliott väittää musiikin liittyvän erilaisiin ei-musiikillisiin käy-

täntöihin kuten esimerkiksi uskontoon tai politiikkaan. Mitä tämä liittyminen on ellei 

se vaikuta musiikilliseen kokemukseen jotenkin ratkaisevasti? Musiikki, paitsi ref-

lektoi erilaisia kulttuurisia asioita (johon Elliott yhtyy), myös generoi niitä siten, että 

musiointi/musiikillinen käytäntö vaihtelee sen mukaan miten haluamme organisoida 

kokemustamme. Pragmatismin näkökulmasta nämä musiikin erilaiset tehtävät eivät 

ole kuitenkaan ”puhtaasti” musiikillisia. 

Westerlund (1999, 35–37) jatkaa verraten Elliottin filosofiaa Deweyn filosofiaan: 

Tämän tarkastelun kannalta ratkaisevaa on kuitenkin se, että Deweylle (1958) koke-

mus (musiikillinen kokemus) on sekä psykologinen että kollektiivinen kun taas El-

liottille (1995, 126) se on yksilöllinen ja ainutlaatuinen. (– –) Yksilöllinen kokemuk-

semme muotoutuu sosiaalisissa käytännöissä ja sen vuoksi voimme ymmärtää toisia, 

voimme kokea sympatiaa, käyttää kieltä jne. Koska kokemus muotoutuu toiminnas-

sa, voimme myös laajentaa musiikillista kokemusta laajentamalla toimintaamme 

kohti jotain erilaista. 

Westerlund (1999, 37) löytää pragmatismidiskurssista myös filosofiset perusteet musii-

kin rekontekstualisoinnille: 

Pragmatistinen lähestymistapa kunnioittaa menneisyyden ja historian produktiivista 

voimaa. Se yhtyy Elliottin näkemykseen, jonka mukaan meidän ei tulisi hylätä peri-

aatteita jotka määrittelevät kuinka ja miksi musiikkia tuotetaan jossain ”vieraassa” tai 

kaukaisessa kulttuurisessa kontekstissa (– –). Koska painopiste pragmatismissa on 

toiminnan seurauksissa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, se huomioi ajallisen muu-

toksen ymmärtämisessä ja hyväksyy ”uudelleen kontekstualisoinnin” ajatuksen maa-

ilman musiikkien opetuksessa ja oppimisessa. Musiikillinen tieto (– –) syntyy ja uu-

delleen-syntyy praksiksessa. Tämä ei kuitenkaan johda sen kaltaiseen intentionaali-

seen kontekstista irrottamiseen ja abstrahointiin jota Swanwick ehdottaa. Sen sijaan 

että miettisimme mikä on musiikillisen kokemuksen vankkumaton olemus tai mikä 

on kyseenalaistamatonta musiikillisessa tiedossa, pragmatismi on kiinnostuneempi 

käytäntöjen ja instituutioitten rekonstruoimisesta voidakseen parantaa elämämme 

kokemuksellista laatua. 

Näin siis pragmatismi alettiin nähdä ratkaisuna sekä praksiaalisen että esteettisen musiik-

kikasvatusfilosofian virheellisiin kohtiin, eli ikään kuin siltana näiden kahden ääripään 
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välillä. Tuon ”sillan” ajatuksen, pragmatistisen filosofian mukaan tuonnin musiikkikasva-

tukseen ja monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen Westerlundin vahvisti myöhemmin 

(2002) väitöskirjassaan, josta kirjoitan seuraavaksi.  

Pro gradussani tutkin lähinnä Musiikkikasvatus-lehdessä käytyä diskurssia, josta toki löy-

tyy myös  tiivistelmä Heidi Westerlundin väitöskirjasta Bridging experience, action, and 

culture in music education (2002) (ks. Musiikkikasvatus 2003, vsk. 7 nro 1), mutta koska 

kyseinen väitöstyö on tutkielmani kannalta niin olennainen, päätin ottaa sen omana teokse-

naan myös mukaan aineistooni. Westerlund halusi väitöskirjassaan Bridging experience, 

action, and culture in music education (2002) selvittää sitä todellisuutta jota musiikkikas-

vattajat haluavat luoda. Millaisille poluille olemassa olevat musiikkikasvatusfilosofiat vie-

vät? Mitä niihin kuuluu: mihin keskitytään, mitä otetaan itsestään selvinä, jätetään huomi-

oimatta jne.  

Vuoteen 2002 mennessä käydyssä musiikkikasvatuksen tieteellisessä diskurssissa Elliottin 

ja Reimerin, praksiaalinen ja esteettinen musiikkikasvatusfilosofia, on ollut keskeinen kes-

kustelunaihe näkemyseroineen. Tähän vastakkainasetteluun Westerlund ottaa väitöstyös-

sään kantaa ja tarjoaa ratkaisuvaihtoehtoa tilanteeseen. Westerlund (2002) pohjustaa työ-

tään seuraavasti: musiikkikasvatusfilosofian luonne perustuu paljolti siihen miten itse mu-

siikki määritellään. Musiikkikasvatus yleisesti ottaen nähdään musiikillisen kasvun edistä-

jänä ja elämää rikastuttavana tekijänä. Kuitenkaan ei olla yhtä mieltä siitä, mikä on musii-

kin perusolemus, miten oppia ja opettaa sitä, tai mitä tarkoitetaan musiikillisella kasvulla. 

Musiikki nähdään tärkeänä osana elämää ja kasvatusta, mutta asian määritelmät vaihtele-

vat. Sanotaan myös että musiikin status ja funktio on kulttuurisidonnaista, ja että kasvatta-

jien tehtävä on kasvattaa oppilaat ymmärtämään näitä erilaisia funktioita ihmisen elämässä. 

Musiikki voidaan myös nähdä hienona, autonomisena ja erilaisena asiana jokapäiväisessä 

elämässä. Silloin musiikkikasvatuksen tehtävä olisi opettaa arvostamaan näitä musiikin 

luontaisia ominaisuuksia ja arvoja. Musiikki ei ole tämän näkemyksen mukaan alisteinen 

käytännöille. (Westerlund 2002, 14.) Eli Westerlundin väitöstyö pohjautuu paradigma-

diskursiin, ja sitä kautta myös keskeiseen kontekstidiskurssiin. Hän ymmärrettävästi tuo 

esiin samoja asioita väitöstyössään kuin mitä on aikaisemmissa kirjoituksissaan mm. Mu-

siikkikasvatus-lehdessä tuonut. Ne on kuitenkin syytä huomioida analyysissa, sillä diskurs-

sianalyysin periaatteiden mukaisesti jokin asian toistuminen samanlaisena tarkoittaa se 

ainakin sitä ettei, kirjoittaja ole muuttanut mieltään ko. asiasta ja näin ollen myös ko. dis-

kurssi vahvistuu. 
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Työssään Westerlund (2002) siis tarkastelee erityisesti Elliottin ja Reimerin filosofioita. 

Hän toivoo tuovansa uusia näkökulmia käynnissä olleeseen kahden eri filosofian vastak-

kainasetteluun. Uutta näkökulmaa edustaa erityisesti Deweyn pragmatistisen filosofian 

periaatteet. Westerlund (2002) siis pyrkii holistiseen näkökulmaan ja ikään kuin rakenta-

maan siltaa kahden teorian välille mieluummin kuin tekemään kolmatta extremeä. (Wester-

lund 2002, 21.) 

Westerlundin (2002) näkemys musiikin situationaalisesta ja kontekstuaalisesta luonteesta 

erottaa tämän työn Elliottista ja Reimeristä [kontekstidiskurssi]. Reimerin tarkastelutapa 

musiikista ja kasvatuksesta kokemuksena tulee lähelle Westerlundia. Tarkoituksena Wes-

terlundilla on tuoda fokus Deweyn pluralismille ja sosiaaliselle vastuulle. Tässä kohtaa 

Reimerin ja Westerlundin näkemykset siis eroavat, sillä Reimer painottuu välille yksilön 

sisäinen kokemus–musiikillinen objekti: hän ei näe musiikkikasvatuksella olevan vaikutus-

ta aktuaaleihin sosiaalisiin ja yhteisöllisiin arvoihin. (Westerlund 2002, 23.) 

Westerlund (2002) hakee kuitenkin käyttökelpoisia seikkoja Reimerin filosofiasta, koskien 

kokemusta [pragmatismidiskurssi]. Diskurssi osoittautui liittyvän pragmatismiin, koska 

esteettisen filosofian kokemus sisälsi pragmatistisen näkemyksen mukaan säilyttämisen 

arvoisia asioita. Westerlund (2002) kirjoittaa pragmatismista: Dewey näkee esteettisen 

kokemuksen sosiaalisena interaktiona, joka on aspekti jota Reimer ei näytä näkevän De-

wey tulkinnassaan: ja tämä näyttäisi muodostuvan puuttuvaksi linkiksi myös Elliottin ja 

Reimerin välille. Westerlund jatkaa, että Deweyn esteettisen käsitettä ei pidä ymmärtää 

vain ”asiana joka menee ihmisen sisällä”, sillä silloin koko hänen filosofiansa tulee vää-

rinymmärretyksi. Lisäksi Westerlund sanoo, että praksialismin edustajat näyttävät sivuut-

taneen Deweyn määritelmän esteettisen praksiaalisesta luonteesta. Eli Elliott näyttää myös 

jääneen huomaamatta Deweyn merkitystä luodessaan viitekehystä toiminnalle. (Wester-

lund 2002, 23–24.) 

Westerlundin (2002) mukaan Elliottin praksialismin [paradigmadiskurssi] yrityksenä on 

ylittää Reimerin ongelmat sosiaalisessa aspektissa. Elliott näkee toiminnan kehollisena 

ajatteluna ja että musiikillinen ymmärrys on muusikkoutta. Elliottille toiminta ja kulttuuri 

on keskeisellä sijalla musiikkikasvatuksessa. Silti Elliott tuntuu toistavan jotakin indivi-

dualismin ajatuksia, eikä painota tarpeeksi oppilaan subjektiivista ja kokemuksellista nä-

kökulmaa.  

Westerlund (2002, 25) sanoo pyrkivänsä väitöstyössään rekonstruoimaan musiikkikasva-

tuksen teorioita deweylaisten lasien läpi [pragmatismidiskurssi]: toiminnan, kulttuurin ja 
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kokemuksen käsitteiden uudelleenjärjestämisellä. Yleinen teesi on, että musiikkikasvatusta 

pitää tarkastella sen aktuaaleissa konteksteissa, holistisesta perspektiivistä, ympäristössä 

jossa yksilö kehittyy [konteksti- ja enkulturaatiodiskurssi]. Yksilön kokemus tulisi näh-

dä toiminnan kautta, ja toimintaa tulisi tarkastella sen suhteessa kulttuurisiin merkityksiin. 

Musiikilla kasvatuksessa on sosiaalista merkitystä useilla tasoilla. (Westerlund 2002, 25–

26.) 

Westerlund (2002) jatkaa Elliottin praksiaalisesta teoriasta, jonka yksi tavoitteista on, että 

se  mitä tapahtuu muusikon aivoissa kun hän esiintyy tai toimii musiikillisesti, oletetaan 

tapahtuvan myös kuulijan päässä, jolloin täytyy siis opettaa oppilaat musiikillisessa toi-

minnassa, kehittää heidän muusikkouttaan. Päinvastoin kuin Reimerillä, joka näkee mu-

siikkikasvatuksen esteettisenä kasvatuksena. Esteettinen keskittyy teoksiin ja niiden esteet-

tisiin ominaisuuksiin ja jättää taiteellisen toiminnan pois. (Westerlund 2002, 28.) 

Lisäksi Westerlund (2002) osoittaa että Elliottin Reimer kritiikki ei ole validia jos otetaan 

huomioon Deweyn esteetiikka [pragmatismidiskurssi]. Näyttää päinvastoin siltä, että 

Deweyn estetiikka voi myötävaikuttaa Elliottin individualistiseen praksialismiin. Deweyn 

estetiikka ei rajoita musiikkia esteettisenä sen kognitiiviseen aspekteihin, mutta yhdistää 

sen koko aistittuun ja tunnettuun tilanteeseen, myös toimintaan. Lisäksi se näkee esteetti-

sen sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti arvokkaana. Johtuen individualismistaan sekä El-

liott että Reimer väheksyvät musiikkikasvatuksen siirron ja sosiaalisen konstruktion tavoit-

teet. (Westerlund 2002, 28.) 

Konteksti- ja autenttisuusdiskurssi vahvistui entisestään 2000-luvun alussa, erityisesti 

ankara vaatimus musiikin autenttisesta esittämisestä sai edelleen kritiikkiä, kontekstin rooli 

taas alkoi olla jatkuvasti selkeämpi ja saavuttaa yksimielisyyttä ainakin suomalaisten kir-

joittajien keskuudessa. Mantere (2002, 52) kirjoittaa seuraavasti: 

Oikeastaan puhe musiikin ”ulkopuolisista tekijöistä” on itse asiassa turhaa, sillä nä-

kemykseni mukaan juuri se, mitä kutsumme ”musiikiksi”, on jo itsessään tietyn his-

toriallisen ajattelutavan tuote. ”Musiikki” on siis jotakin, joka ei ole absoluuttista ja 

riippumatonta, vaan jotakin, jota musiikkiyhteisö kaiken aikaa määrittelee ja rakentaa 

uudelleen ja joka pakenee kaikkia lukkoonlyöviä määrittelyjä. Tässä prosessissa soi-

valle materiaalille ulkopuolisilla, musiikkikulttuurin sosiaalisella ja ideologisella as-

pekteilla, on suuri merkitys. Näin siis musiikki ja sen kontekstit ovat itse asiassa erot-

tamattomat.  
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2000-luvulla yhä enemmän vierailevia kirjoittajia alkoi näkyä Musiikkikasvatus-lehden 

artikkeleissa. Tämä varmasti osaltaan vaikuttaa suomalaiseen musiikkikasvatukseen, teh-

den siitä samansuuntaista muiden maiden kanssa, joskin myös suomalaiset musiikkikasva-

tuksen tutkijat ovat olleet aktiivisia kansainvälisellä kentällä. Ontologiakeskustelu jatkui 

vielä 2000-luvullakin, joskin nähdäkseni hieman laantuneena. Toisaalta suurimmat kiista-

kysymykset tuntuivat saaneen ratkaisun pragmatismista, joka mahdollisti aiheen yksityis-

kohtaisemman tarkentamisen, ikään kuin viimeistelyn, ja josta löytyi praksiaalisen- ja es-

teettisen filosofian ongelmakohtiin ratkaisut sekä  yhteinen filosofinen pohja. 

Helms (2003, 63) käy läpi termien ja käsitteiden kehittymistä ajan saatossa liittyen mm. 

maailmanmusiikkiin. 1900-luvun alussa saksankielinen termi ”Weltmusik” (maailmanmu-

siikki) tarkoitti tietynlaista romanttista eksotiikka, eurooppalaisen ja muun maailman tyyli-

en sekoitusta. Tämä tyyli oletti väärin, että kaikki maailman musiikki perustuu länsimai-

seen diatoniseen musiikkisysteemiin. 1960-luvulla maailmanmusiikilla tarkoitettiin yleensä 

afrikkalaisten ja aasialaisten sekä jazzmuusikoiden yhteistyönä tehtyä musiikkia. 

1970-luvun lopulla samantyylinen ilmiö nähtiin pop-musiikissa. Tämän jälkeen maail-

manmusiikista on tullut suuri tekijä musiikkiteollisuuteen.  

Helms (2003, 64) sanoo, että usein maailmanmusiikkien opettamista kouluissa ei tehdä 

vedoten opinto-ohjelmien ylikuormittuneisuuteen. Hän jatkaa, että vaatimusta kontekstin 

täydelliseen huomioimiseen (vrt. autenttisuus) pidetään ikään kuin alibina olla opettamatta 

musiikkia muista kulttuureista. Tätä vaatimusta hän pitää täysin harhakuvitteellisena. 

Helms kysyykin, että koskeeko täydellinen ei-musiikillisen kontekstin sisällyttäminen van-

han länsimaisen taidemusiikin opettamista kouluissa? Helms epäilee. Hänen mukaansa 

muiden kulttuurien opiskelun kautta voimme ymmärtää omaa kulttuuriamme paremmin, 

sillä oman kulttuurin piirteet on helppo huomata verrattaessa niitä joihinkin hyvin erilai-

siin. (Helms 2003, 64.) Helmsin mainintaa autenttisuuden käyttämisestä alibina olla opet-

tamatta maailmanmusiikkeja kuvastuu vielä vahvasti kahden erilaisen koulukunnan ole-

massaolo musiikkikasvatuksen kentällä ja toisaalta myös vahva argumentointi muutoksen 

puolesta. Helms myös käyttää argumentoinnissaan melko voimakkaita keinoja puhumalla 

”alibista” ja ”harhakuvitteellisuudesta”. Vaikka perustelut monikulttuuriselle lähestymista-

valle ovat jo olemassa, on selvää että vakiintuneilla käytänteillä on vielä  tuohon aikaan 

ymmärrettävästi kannattajansa. Tarkoittaahan monikulttuurinen lähestymistapa suuria 

muutoksia myös opettajankoulutukseen ja jo valmistuneiden opettajien lisäkoulutusta.  
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Autenttisuusdiskurssi tuntui vaatineen enää lähinnä tarkennuksia mm. alkuperäiskielen 

käyttämiseen liittyen. Helms (2003, 66–67) pohtii laulun käyttämisen tarpeellisuutta vie-

raiden musiikkikulttuurien opettelussa ja päätyy tulokseen, että laulua kannattaa käyttää jos 

se lisää musiikin ymmärrystä. Useita lauluja voidaan ja kannattaa opetella helposti alkupe-

räiskielellä. Sekä laulun että soittimien käytön suhteen Helms kannattaa pyrkimystä mah-

dollisimman ”autenttiseen” lopputulokseen, mutta ei näe esteeksi käyttää sellaisiakaan 

koulusoittimia, jotka opeteltavaan kulttuuriin ei perinteisesti kuulu. Tällöin on hyvä kuun-

nella usein esimerkkejä levyiltä (tms.), jotta ei syntyisi vääriä mielikuvia kulloisenkin mu-

siikin soittimista ja äänimaailmoista. Helms myös kehottaa olemaan yhteydessä paikka-

kunnalla asuviin muusikoihin, jotka hallitsevat eri musiikkeja ja voivat kenties jakaa tietä-

mystään. (Helms 2003, 66–67.) 

Helmsin kirjoituksen jälkeen autenttisuuskeskustelu lakkasi useaksi vuodeksi, sillä seuraa-

van kerran aihe nousi esiin vasta 2009 Lehtisen ja Juvosen artikkelissa, jossa korostuu 

huomattavasti globaalit ilmiöt, johon kuuluu mm. musiikilliset ja poikkitaiteelliset fuusiot 

ja ylipäätään kulttuurinen pirstaloituminen sekä kaiken tarjonnan räjähdysmäinen kasvu ja 

saatavilla oleminen. Lehtinen ja Juvonen (2009, 67) kirjoittavat siis seuraavasti: 

Musiikin raja-aidat ovat häviämässä, sillä uusi ajattelu korostaa rajojen rikkomista. 

On mielenkiintoista nähdä, pystyvätkö vanhat instituutiot uudistumaan, vai menettä-

vätkö ne otteensa nuoremmasta yleisöstä, jolloin niistä tulee ”museoita ilman ylei-

söä”. Erilaisten musiikkien tekeminen ei enää ole kenenkään yksinoikeus, sillä inno-

vatiivista musiikkia syntyy jatkuvasti eri rintamilla ja erilaisille yleisöille. Musiikin 

kulutuksen keskiössä on musiikinharrastus, joka korostaa musiikin yhteisöllisiä, elä-

myksellisiä, viihdyttäviä ja terapeuttisia funktioita, joita ei enää pidetä vakavan tai-

deharrastuksen vastakohtana (– –). Myös taiteenlajit integroituvat, sillä esimerkiksi 

musiikin, kuvan ja liikkeen yhdistäminen tulee vauhdilla perinteisten konserttien rin-

nalle. 

Edellisestä hahmottuu muutos-, ja globalisaatiodiskurssi ja näitä argumentoidaan osin 

myös aika voimakkaasti mm. toteamalla, että vanhoista instituutioista voi tulla ”museoita 

ilman yleisöä”. Ylipäätään tulevaisuus nähdään läpikotaisin postmodernina, pirstaloitunee-

na kenttänä, jossa kaikki on ikään kuin mahdollista ja sallittua (relativistisessa mielessä). 

Painopisteen nähdään siirtyvän enemmän monipuolisen, viihteellisen ja elämyksellisen 

harrastamisen puolelle verrattuna perinteiseen soitonopiskeluun.  
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Lehtinen ja Juvonen (2009, 67–68) jatkavat: 

Tulevaisuudessa mikään musiikki ei ole erityisasemassa, vaan asema on ansaittava. 

Musiikkikulttuurista on tullut supermarket, jossa elämä on kulutusta ja valintaa, jossa 

myös erilaiset kaupalliset tahot kilpailevat ihmisten sieluista. Perinteisten musiik-

kioppilaitosten ja konservatorioiden rinnalle on tullut internetissä ”digitaalisen etäi-

syyden” päässä toimivia musiikkikouluja, jotka tarjoavat harrastajille palveluita ja 

materiaalia, joita he voivat käyttää silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Musiikkitar-

jonnan räjähdysmäinen lisääntyminen on huomaamatta synnyttänyt tilanteen, jossa 

lähes kaikki harrastavat musiikkia jollakin tavalla. Harvinaisiakin äänitteitä voi 

kuunnella ja ladata internetistä, josta soittimien tilaaminen syrjäseudulle käy käden 

käänteessä. Elämme tilanteessa, jossa hierarkkinen musiikkikäsitys on kääntynyt 

päälaelleen, sillä nykytilanteessa taidemusiikki on jäänyt marginaaliin, jossa sen 

asema ilman yhteiskunnan tukea olisi todella tukala. 

Tällainen näkemys tietysti nostaa esiin kysymykset siitä, mitä musiikki on ja mikä musiik-

kikasvatuksen tehtävä on, miten musiikkikasvatus voi, tai tarvitseeko sen ylipäätään rea-

goida jatkuvasti ja nopeasti muuttuvaan maailmaan? Näkemyksensä ja visionsa Lehtinen ja 

Juvonen rakentavat markkinatalous-, internet- ja postmodernismidiskurssien varaan.  

Autenttisuuden pyrkimykseen ratkaisuksi alkoi hahmottua erilaisten näkökulmien tietoinen 

hyödyntäminen koulukontekstissa: 

Esimerkiksi suomalaisessa musiikkikasvatuksessa voidaan havaita kansanmuusikoi-

den parissa yleiseksi tullut tarve yhdistää populaarimusiikin keinovarat tai soittimisto 

eri kulttuurien musiikillisiin elementteihin. Tällöin boasilainen oman tai vieraan kult-

tuurin kokonaisuutta korostava kolonialistinen monikulttuurinen asenne voidaan rik-

koa näkökulmalla, jossa yhdistyvät peritty ja lainattu musiikillinen materiaali ja käy-

täntö. Kulttuurit eivät näin ollen ole todellisuuden pysyviä ominaisuuksia, vaan jo-

tain jonka rakennamme opetuksessa aina uudestaan jostain tietystä näkökulmasta. 

(Westerlund 2009, 320–321.) 

Westerlundin näkemykset lukeutuvat rekontekstualisointidiskurssiin (joka jatkuu myös 

seuraavassa kappaleessa). Kulttuurien rakentaminen opetuksessa eri näkökulmista sopii 

hyvin yhteen myös Schippersin (2010) ajatuksiin musiikin siirtämisestä hänen luonnoste-

lemassaan TCTF-mallissan. 
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Yli kymmenen vuotta kestäneen autenttisuus-, konteksti- ja uusintamisdiskurssin jäl-

keen Westerlund hakee näille kaikille yhteisiä nimittäjiä ja ottaa mukaan vielä globaalinkin 

näkökulman, globalisaatiodiskurssin. Westerlund (2009, 321) jatkaa: 

Autenttisen ja säilyvän kulttuurin uusintamisen sijaan voidaan ajatella, että merkityk-

sen muodostuvat viime kädessä siinä musiikillisten materiaalien käytössä, jossa 

menneisyys traditiot tai musiikillisesti ”toinen” kohtaavat, ja että näillä merkityksillä 

on uutta luova voima. Tämänkaltaisen dynaamisen kontekstuaalisuuden näkökulmas-

ta monikulttuurinen opetussuunnitelma tulisi rakentaa kasvatuksellisista tarpeista ja 

tilanteista käsin. Tilanne ja laajempi konteksti sekä eri konteksteja yhdistävät globaa-

lit näkökulmat yhdistyvät tällöin opetuksessa ainutlaatuisella tavalla. 

Hebert ja Karlsen (2010, 8–9) ottavat kantaa autenttisuuskeskusteluun toteamalla, että ei 

juuri mikään kouluaine, musiikki, vieraat kielet, tieteet, voi koskaan saavuttaa täydellistä 

autenttisuutta koulukontekstissa. Tällä esimerkillä he pyrkivät tuomaan esiin musiikille 

kohdistetun autenttisuuden vaatimuksen jopa absurdiuden. Autenttisuuden vaatimusten 

mukaan oppilailta puuttuisi yleensä tarvittavat kulttuurihistorialliset tiedot jopa länsimai-

sen taidemusiikin esittämiseen, koulukontekstin keinotekoisuudesta puhumattakaan. Vaa-

timus musiikin autenttiseen esittämiseen ja oppimiseen on siis ristiriitainen ja kun autentti-

suutta peräänkuuluttavat henkilöt kaipaavat oppilaille todellista maailmaa vastaavia koulu-

kokemuksia, ei näillä vaatimuksilla olisi mahdollista opettaa edes vieraita kieliä koulussa, 

muuta kuin natiivi puhujien toimesta. (Hebert & Karlsen 2010, 8–9.) 

Uudenlaisen ongelman kontekstidiskurssiin tuo esiin Regelski (2010, 96), joka kirjoittaa 

että monikulttuurisen musiikkikasvatuksen ongelmana on usein sellaiset musiikit, jotka 

kuuluvat erottamattomasti jonkin yhteisön sosiaalisiin käytäntöihin. Eikä tällaisen yhteisön 

ulkopuolella olevat voi hyötyä ko. kulttuurin musiikista yksinkertaisesti ”altistumalla” sille 

ja yrityksen viedä tämänkaltaisia musiikkeja koulukontekstiin johtaa vaaraan ymmärtää 

väärin sekä musiikki että kulttuuri. Autenttisuus vaatisi kulttuurin harjoittamista, mikä ei 

onnistu kouluissa ja joka Regelskin mukaan olisi ainoa tapa hyötyä edellä mainitun kaltai-

sesta kulttuurista. Musiikkikasvatus voisi Regelskin (2010, 96–97) ottaa huomioon musii-

killisten käytäntöjen sellaisia ilmenemismuotoja, jotka ovat yhteisiä useimmille kulttuureil-

le (musiikki rituaalina, osana sosiaalisuutta, juhlimista, uuden luomista etc.). Tällainen 

toisi esiin sen, kuinka oleellista musiikki on yhteiskunnalle ja sosiaalisille ryhmille. Re-

gelski (emt.) toisaalta tuntuu edelleen vaativan melko tiukkaa autenttisuutta ja perustelee 

kantaansa siten, että tietyt musiikit voivat tulla aivan väärin ymmärretyiksi. Mieleen tulee 
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kysymys, että eikö tuosta näkökulmasta katsottuna mikä tahansa musiikki voi tulla vää-

rinymmärretyksi? Ontologiadiskurssina käsittelevän kappaleen lopuksi täytyy todeta, että 

keskustelu musiikin ontologiasta ja sen vaikutuksista musiikkikasvatukseen tarjoaa edel-

leen tutkijoille ongelmia ratkottavaksi. Kuitenkin niin, että yhteinen pohja tuntuu löyty-

neen pragmatismista ja paradigma myös näyttää myös vaihtuneen esteettisestä praksiaali-

seen (tai pragmaattiseen), joka selkeästi mahdollistaa tiedon kumuloitumisen ja erikoistu-

misen, kun filosofista pohjaa ei tarvitse koko ajan uudelleen määritellä.  

6.2.2 Monikulttuurisuus 

Yksi suurimmista monikulttuurisen musiikkikasvatuksen sisältöön vaikuttaneista kategori-

oista aineistossa on monikulttuurisuuden kategoria. Tämä monikulttuurisuuskeskustelu 

rakentuu erilaisten pienempien diskurssien varaan, joita ensimmäisenä on diskurssi länsi-

maisen musiikkikulttuurin hegemonisesta asemasta (hegemoniadiskurssi), jolle vastakoh-

tana ja uutena suuntana musiikkikasvatukselle ehdotetaan monikulttuurista lähestymista-

paa, jota voitaisiin myös kuvailla pluralismidiskurssiksi. Westerlund (1998) kirjoittaa 

monikulttuurisen kasvatuksen termistä. Hän toteaa sen otetun käyttöön siinä vaiheessa 

”kun on alettu tiedostaa kulttuurinen monimuotoisuus ja kyseenalaistaa länsimaisen kult-

tuurin hegemoninen asema koulutuksessa”. Hän lisää, että se on käsitteenä ”muuttunut 

kansainvälisen kasvatuksen turistiasenteesta erilaisia pluralismin horisontteja kokoavaksi 

käsitteeksi, jonka puitteissa joudutaan vähintäänkin pohtimaan jollei hyväksymään erilais-

ten epistemologisten, esteettisten ja eettisten käytäntöjen mahdollisuutta”. Westerlund toi-

saalta toteaa, että oikeastaan ei tiedetä mitä kaikkea edes monikulttuurisuudella voidaan 

tarkoittaa. (Westerlund 1998, 6.) 

Westerlund (1998) määrittelee lyhyesti monikulttuurisen musiikkikasvatuksen (monikult-

tuurisen musiikkikasvatuksen määrittelydiskurssi) toteamalla sen tarkoittavan useim-

miten sitä, että ”musiikin opetukseen tulisi sisällyttää monipuolisesti erilaisia musiikkeja 

tai traditioita”. Hän tuo myös mukaan joidenkin (tekstissä monien) musiikkikasvatusfiloso-

fien pluralistiset ajatukset ja ottaa esimerkikseen David Elliottin. Tätä seuraa pluralismin 

käsitteen määrittely musiikin yhteydessä: ”Pluralismilla tarkoitetaan sitä, että käsitykset 

musiikista vaihtelevat riippuen ajasta ja paikasta ja että musiikkia käytetään eri tavoin eri 

konteksteissa”. Westerlund sanoo tästä seuraavan sen, että ei ole ”mahdollista saavuttaa 

eikä edes mielekästä tavoitella yhtä ei-historiallista näkökulmaa tai yhtä kriteeriä musiikin 

arvolle tai hyvyydelle”. Hän myös tuo esiin lingvistisen yksityiskohdan, jossa musiikeista 
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on alettu puhua monikossa (musics) ja toteaa sen kertovan ”ajattelussa tapahtuneesta pe-

rustavaa laatua olevasta muutoksesta”. (Westerlund 1998, 6.) 

Linder (1998, 33–35) kirjoittaa monikulttuurisen musiikkikasvatuksen olemuksesta: 

Monikulttuurisen musiikkikasvatuksen tavoitteet muodostuvat itse musiikista, mu-

siikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista, yksittäisten ihmisten tarpeista ja yhteiskun-

nallisista tarpeista. (– –) Monikulttuuristuva yhteiskunta vaatii muutosten huomioon-

ottamista myös musiikkikasvatuksessa. (– –) Paitsi tietoisuutta erilaisten kulttuurien 

olemassaolosta, avoimuutta, arvostelukykyä ja kriittisyyttä valintojen tekemiseen, 

vaatii yhteiskunta yhä enemmän suvaitsevaisuuden opettamista. Musiikkikasvatuk-

sen filosofioissa suvaitsevaisuus ei juurikaan tule esille. (– –) Monikulttuurinen mu-

siikkikasvatus on osa työtä matkalla siihen päämäärään, että yhteisöistä, joissa on 

edustettuna monia kulttuureita, tulisi todella monikulttuurisia. 

Artikkelissaan Linder tuo esiin yhteiskuntadiskurssin, joka on yksi merkittävimmistä 

seikoista koko monikulttuurisen musiikkikasvatuksen määrittymisen diskurssianalyyttiseltä 

kannalta. Nimittäin se, että juuri muuttuva yhteiskunnallinen tilanne vaatii myös kasvatuk-

sen muuttumista vastaamaan ajan tarpeita ja tähän haasteeseen ei enää esteettisen musiik-

kikasvatusfilosofian katsottu vastaavan riittävästi. Tilalle siis ehdotetaan praksiaalista lä-

hestymistapaa, joka ottaa (kuin tilauksesta) huomioon monikulttuurisuuden hyvin perusta-

vaa laatua olevalla tavalla: kuten Elliott (1995) sanoo, että musiikki on jo perusolemuksel-

taan monikulttuurista joten myös opetuksen täytyy olla sen mukaista. Yhteiskuntadis-

kurssiin liittyy myös Linderin (1998) mainitsema suvaitsevaisuusdiskurssi, joka ymmär-

rettävästi on keskeinen argumentaation keino monikulttuurisen kasvatuksen puolesta yh-

teiskunnan muuttuessa entistä enemmän monikulttuuriseksi. Siljanderin (1998, 59–60) 

sanoin: ”Erilaisuuden kohtaaminen on monikulttuurisen kasvatuksen ydinongelma. (– –) 

Kasvatus suvaitsevaisuuteen on monikulttuurisen kasvatuksen ideologisena pohjana.” 

Elliottin (1995) praksiaalinen filosofia ei painota esteettisiä elämyksiä vaan puhuu en-

nemminkin flow-kokemuksesta musisoinnin yhteydessä. Elliott toisaalta voi tälläkin erot-

telulla haluta tehdä pesäeroa esteettiseen filosofiaan selkeämmäksi. Suomalaisessa musiik-

kikasvatuskeskustelussa vastaavaa jyrkkyyttä ei ole havaittavissa, vaan jo alusta pitäen 

näyttää siltä, että vaikka praksialismi yleisesti ottaen otettiin Suomessa tervetulleena uudis-

tuksena vastaan, säilyi jotkin esteettisen filosofian näkemykset voimassa siitä huolimatta. 

Esimerkiksi Toivanen (1998) käyttää artikkelissaan myös paradigmadiskurssia moni-



 75 

kulttuurisen musiikkikasvatuksen määrittelydiskurssin rinnalla. Toivanen (1998, 50) 

määrittelee monikulttuurisen musiikkikasvatuksen sisältöjä seuraavasti: 

Monikulttuurisen musiikkikasvatuksen avulla pyritään järjestämään musiikillisia ja 

kasvatuksellisia kokemuksia, jotka voivat olla niin esteettisiä kuin elämyksellisiäkin. 

Kokemukset ohjaavat ja kehittävät oppilaiden kykyä ymmärtää, arvostaa ja tuntea 

maailman lukuisten, etniseltä taustaltaan erilaisten ihmisten musiikkia, elämäntapoja, 

ajatusmaailmoja, filosofioita, uskontoja ja kaikkea, mikä liittyy heidän kulttuuriinsa. 

Jotta tavoitteeseen (=oppimiseen monikulttuurisesta perspektiivistä) päästäisiin, voisi 

lähtökohtana olla sellaisen kasvatusfilosofian luominen, joka tiedostaa jokaisen kult-

tuurin osatekijöiden oman sisäisen arvon. perusajatuksena voidaan pitää, että on 

olemassa monia, mutta toisiinsa nähden yhtä arvokkaita musiikillisen ja muun taiteen 

ilmaisun muotoja. Oppilaita tulisi ohjata kehittämään itselleen laaja perspektiivi, joka 

perustuu erilaisten kulttuurien ja niiden sisältämien näkemysten ymmärtämiselle, su-

vaitsemiselle ja kunnioittamiselle. 

Toivanen peräänkuuluttaa monikulttuurisen musiikkikasvatuksen asemaa musiikkikasva-

tuksen filosofiassa (”voisi lähtökohtana olla sellaisen kasvatusfilosofian luominen”), joka 

jättää mielikuvan, että sellaista ei vielä olisi, tai että ainakaan tarpeeksi hyvää sellaista ei 

vielä olisi. Muita Toivasen käyttämiä diskursseja ovat relativismidiskurssi (”on olemassa 

monia, mutta toisiinsa nähden yhtä arvokkaita musiikillisen ja muun taiteen ilmaisun muo-

toja”), pluralismidiskurssi ja suvaitsevaisuusdiskurssi.  

Siljanderin (1998) tekstistä taas näkee vielä sen, että pelkästään monikulttuurisen musiik-

kikasvatuksen määritelmä ei ollut vielä 1990-luvun loppupuolella selkeä. Käytän tästä ni-

mitystä (kuten edellä) monikulttuurisen musiikkikasvatuksen määrittelydiskurssiksi. 

Siljander (1998, 58) lainaa monikulttuurisen musiikkikasvatuksen määritelmäänsä Brenna-

nia (1992, 221): 

Monikulttuurinen musiikkikasvatus on luonteeltaan kaksitahoinen: se sisältää sekä 

musiikkikasvatuksellisia periaatteita että etnomusikologisia kysymyksiä. Etno-

musikologia tutkii maailman eri musiikkikulttuureita ja pyrkii selvittämään musiikin 

ja kulttuurin välisiä suhteita. Musiikkikasvatus sen sijaan etsii vastauksia pedagogi-

siin ja opetusohjelmien suunnitteluun kuuluviin kysymyksiin.  

Westerlund (1998) nojaa ajattelussaan kriittisen pedagogiikan diskurssiin hakemalla 

argumenteilleen pohjaa kriittisen pedagogiikan (esim. Giroux) edustajilta ja demokra-
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tiadiskurssiin pohtimalla sitä, mikä olisi todellista monikulttuurista demokratiaa. Wester-

lund (1998, 13) kirjoittaa: 

James Banks ja Henry Giroux ovat niiden kasvattajien ja kasvatuksen tutkijoiden 

joukossa, jotka haluavat siirtyä traditionaalisen humanistisen kunnioittavan ja suvait-

sevaisen aseman rajoituksista kohti mahdollisuuksien ja potentiaalin avaruutta ilman 

että päädytään länsimaiseen abstraktiin ja homogenisoivaan universalismiin. (– –) 

Sekä opettajien että oppilaiden pitäisi Giroux’n mukaan ylittää selitys siitä mitä on 

voidakseen muotoilla kriittisen ajattelun ja toiminnan kautta mitä voisi olla (Giroux 

1997, 222–224). (– –) Monikulttuurinen demokratia ei sopeuta somaleja suomalai-

seen, eurooppalaiseen kulttuuriin. Tämähän tarkoittaisi sitä, että joillakin suomalai-

silla olisi oikeus määritellä suomalaisuus ja muiden pitäisi vain sopeutua tähän mää-

ritelmään. Monikulttuurinen demokratia on käytäntö, joka integroi ihmisiä asettaen 

heidät dialogiin, jossa huomioidaan ja ymmärretään kulttuurinen rikkaus ja erilaisuus 

sekä toisaalta yhteisesti jaetun arvo. 

Seuraavassa Linderin (1998) tekstissä näkyy vuoden 1998 näkökulma Suomen tilanteesta 

monikulttuurisena maana. Linder (1998, 24–25) toteaa seuraavasti: 

Vaikka Suomi kansainvälistyy ja monikulttuuristuu melko nopeassa tempossa, on 

Suomi vielä varsin ”monokulttuurinen maa”. (– –) Ennakkoluulot ovat yleisiä, ja 

monikulttuurisuus koetaan helposti uhkana. (– –) Toisaalta kansamme vuosisatojen 

mittainen eristyneisyys ja yksikulttuurisuus ovat osittain myyttejä ja liioittelua. (– –) 

Vaikka kouluissamme on vasta vähän ulkomaan kansalaisia, on monikulttuuriseen 

musiikkikasvatukseen herätty. Ehkä juuri siksi, että ulkomaiden kansalaiset ovat har-

vinaisia kouluissamme, täytyy heihin suhtautumista varta vasten opetella. (– –) Mu-

siikin monikulttuurisen opettamisen tärkein syy ei Suomessa tällä hetkellä olekaan 

ulkomaalaisten määrä tai vieraiden musiikkikulttuurien runsaus, vaan kulttuurisen 

avautumisen tarve ja musiikin monikulttuurinen ominaisluonne. Silti kouluissa ja 

koulun ulkopuolella soitettavan, kuultavan ja kuunneltavan musiikin välistä suhdetta 

tulisi pohtia. (– –) Se, millä tavalla hän [opettaja] opettaa, kuinka hän itse suhtautuu 

kyseiseen musiikkiin ja kulttuuriin, ja kuinka hän suhtautuu toiseuteen ja vierauteen, 

toimii mallina oppilaille.  

Artikkelissaan Linder (1998) peräänkuuluttaa jo vakiintuneen käsityksen omaisesti moni-

kulttuurisuuden huomioimista jo pelkästään musiikin monikulttuurisen perusolemuksen 

vuoksi (vrt. Elliott 1995). Tosin huomattavaa vielä 1990-luvun lopulla tuntuu olleen se, 
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että monikulttuurisuus ymmärrettiin hyvin pitkälle tarkoittamaan vain eri kansalaisuuksien 

moninaisuutta yhdellä alueella. Nykyisinhän monikulttuurisuutta voidaan katoa olevan 

näennäisen monokulttuurisessakin yhteisössä (eri ikäryhmien kulttuurit, eri seksuaalisten 

orientaatioiden kulttuurit, erilaisia populaarikulttuurin muotoja heijastelevat kulttuuriryh-

mät, näkö- ja kuulovammaisten kulttuurit jne.).  

Olennaisena osana monikulttuurisuusdiskurssia on pakolais- ja siirtolaisdiskurssi sekä 

maahanmuuttodiskurssi. Näiden diskurssien yhteydessä todetaan, ettei suomalainen mu-

siikkikasvatus ole vielä tuolloin reagoinut muuttuneeseen tilanteeseen eri kansallisuuksien 

osalta luokkahuoneessa. Siljander (1998, 68) kirjoittaa artikkelissaan Suomen lisääntyvästä 

pakolais- ja siirtolaismäärästä ja toteaa, että ”Suomessa muista kulttuureista tulevia oppi-

laita ei ole vielä osattu hyödyntää monikulttuurisuuskasvatuksessa. Monissa oppiaineissa 

nämä oppilaat voisivat tarjota todellisen vertailukohteen suomalaiseen kulttuuriin, tapoi-

hin, tottumuksiin, historiaan, kouluun jne.”  

Vuonna 1999 Suomessa lisääntynyt maahanmuutto alkoi näkyä aiempaa vahvemmin mu-

siikkikasvatus-lehden artikkeleissa (maahanmuuttodiskurssi) (ks. esim. Ruokonen 1999; 

Toivanen 1999). Toivanen (1999, 25–30) sanoo maahanmuuton lisääntyneen Suomessa 

viime vuosien aikana, mutta toteaa että tämä ei kuitenkaan näy musiikin opetuksessa vielä 

juurikaan: oppilaat oppivat musiikin tunneilla todennäköisemmin asioita Sibeliuksen ja 

Beatlesin musiikista kuin esimerkiksi vietnamilaista, somalialaista tai saamelaista musiik-

kikulttuuria. Toivasen mukaan siis vuonna 1999 suomalainen musiikkikasvatus painottui 

lähinnä pelkästään länsimaiseen populaari- ja taidemusiikkiin (hegemoniadiskurssi). Hän 

myös tuntuu vaativan suurta muutosta ajan linjaukseen.  

Maailman musiikki -termin määrittely liittyi osaltaan myös koko monikulttuurisen mu-

siikkikasvatuksen määrittely diskurssiin: Westerlund (1999, 30) kirjoittaa ’maailman 

musiikit’ termistä ko. artikkelinsa yhteydessä seuraavasti: ”[maailman musiikit] ei siis viit-

taa ’värillisten musiikkiin’ siitä huolimatta että se on ollut tapana liittää lähinnä ei-

länsimaisiin etnisiin perinteisiin tai kansanmusiikin yhteyteen. (– –) Näkökulmasta riippu-

en voidaan länsimainen taidemusiikki tai suomalainen kansanmusiikki lukea osaksi maa-

ilman musiikkeja samoin kuin intialainen taide- tai kansanmusiikki.” 

Praksialismista paljon kirjoittanut Regelski ottaa osaa myös monikulttuurisen musiikkikas-

vatuksen keskusteluun ja nojaa tekstissään (2000) monikultuurisen musiikkikasvatuksen 

määrittelydiskurssiin sekä kriittisen teorian diskurssiin (esim. Habermas) Regelski 

(2000, 120–121) kirjoittaa että monikulttuurisen musiikkikasvatuksen idea tarjoaa tärkeitä 
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haasteita yhteiskunnalle ja tieteelle. Hän kuitenkin toteaa, että termi on usein otettu itses-

tään selvänä ja sitä on käytetty huolimattomasti. Jos tästä ideasta halutaan saada jotakin 

oikeaa hyötyä yhteiskunnalle ja tieteelle, tulee tarkastella kriittisesti sitä kulturalismin ide-

aa, johon monikulttuurisuus nojaa. Mm. Habermasin (1988) kriittinen teoria pitää tärkeänä 

yksilöiden elämismaailman ja niiden moninaisten kulttuuristen tulkintojen ymmärtämistä 

tärkeänä. Ihmiset saattavat helposti tuudittautua itsepetokseen, valheelliseen tietoisuuteen 

niistä vallitsevista ideologisista vaikutteista, jotka vaikuttavat ja kontrolloivat heidän aja-

tuksiaan, esimerkiksi positivismi ja kulturalismi. (Regelski 2000, 120–121.) 

Regelski (2000, 122–123) jatkaa, että alakulttuurien halu vapautua dominoivien ryhmien 

alistukselta voi johtaa yksilöiden alistamiseen heidän alakulttuurinsa ideologioille ja ala-

kulttuurien kilpailuun legitimoida omat intressinsä. Regelskin (2000, 123) mukaan Haber-

mas (1988, 1984, 1987) on erityisesti kritisoinut elämismaailman kolonialisoimista au-

tonomisiksi institutionalisoituneiksi tiloiksi. Hän hakee sen sijaan käytännöllistä rationaali-

suutta, jonka avulla voitaisiin saavuttaa yleisiä inhimillisiä tarpeita koskeva yksimielisyys. 

Kriittinen teoria pyrkisi näin estämään sosiaalista pirstaloitumista hakien yhteistä perustaa.  

Kriittinen kasvatus vastustaa kaikenlaista syrjintää, dominointia tai ennakkoluuloisuutta 

mitään ryhmää kohtaan tai minkään ryhmän puolelta. Se myös vastustaa sellaisia alakult-

tuurien vaateita jotka johtavat muiden alakulttuurien itsemääräämisoikeuden heikentymi-

seen. Kriittinen kasvatus ohjaa oppilaita myös vastustamaan oman alakulttuurinsa do-

minointia, esimerkiksi silloin kun perinne ei mahdollista naisten tasa-arvoa. (Regelski 

2000, 124.) Kriittisen teorian ajatusten läpikäynnin jälkeen myös Regelski (vrt. Wester-

lund) viittaa kriittisen pedagogiikan ajatuksiin, eli kriittisen pedagogiikan diskurssiin. 

Tähän asti kriittisen pedagogiikan diskurssia oli tuonut esiin ainoastaan Westerlund, joten 

siinä mielessä myös Regelskin kirjoitukset ko. asian puolesta vahvistivat kriittisen pedago-

giikan asemaa osana monikulttuurista kasvatusta.  

Regelski (2000, 124–125) jatkaa: Musiikkikasvatuksessa pitää kriittisen kasvatuksen mu-

kaan tällöin lopettaa perinteisten (esim. länsimainen taidemusiikki) musiikkitraditioiden 

dominointi. Tämä ei tarkoita sitä, että ne pitäisi hylätä, vaan sitä, että jokin musiikinlaji ei 

voi dominoida musiikkikasvatuksessa muiden musiikkien kustannuksella. Kriittinen mu-

siikkikasvattaja on tietoinen institutionalisoituneista traditioista ja niiden rajoittavista vai-

kutuksista sekä on kompetentti kohtaamaan elämismaailmojen moninaisuuden koulussa. 

Musiikkikasvatuksen tulisi näin ollen mahdollistaa oppilaiden voimaantuminen niin, että 

he itse voisivat ylittää sosiaaliset rajoitukset ja olosuhteet, mennä kohti yksilön ja yhteis-
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kunnan välistä tuottavaa pragmaattista dialektia [pragmatismidiskurssi] (Regelski 2000, 

128).  

Westerlund (2002) näkee musiikkikasvatuksen eettisesti vastuullisena sosiaalisena praksik-

sena. Monikulttuurisella musiikkikasvatuksella hän suosittelee [monikulttuurisen mu-

siikkikasvatuksen määrittely diskurssi] enemmän tietoista lähestymistä kulttuuriin kon-

tekstuaalisena rekontruktiona ja tässä-ja-nyt –siirtämisenä [siirtodiskurssi], eli aktuaalinen 

sosiaalinen konteksti on oikea osa musiikillista kultivoitumista. Westerlund tarkastelee 

Deweyn sosiaalista sitomista/silloitusta demokraattisessa sosiaalisessa elämässä [pragma-

tismidiskurssi]: musiikkikasvatuksen ei tarvitse uudelleen tuottaa vakiintuneita musiikilli-

sia käytänteitä, vaan kasvatus raamittaa musiikin omiin tarkoituksiinsa. (Westerlund 2002, 

28–29.) 

Westerlundin (2002) hypoteesi on, että moniarvoisuus kokemusten ja arvojen useilla ta-

soilla vahvistaa musiikkikasvatusta ja sen monia tehtäviä [pluralismidiskurssi]. Moniar-

voisuus on sekä vaatimus että päämäärä demokraattiselle kasvatukselle ja se ilmenee eri 

tavoin kontekstista riippuen. Kokemusta täytyy tarkastella siis kontekstista käsin. (Wester-

lund 2002, 29.) 

Uuden paradigman vakiintuminen alkoi näkyä 2000-luvun alussa yhä enenevissä määrin 

tutkimusten eriytymisenä. Laajempien kysymysten sijaan myös yksittäiset näkökulmat, 

kuten musiikin opetus muslimioppilaille alkoivat olla mukana keskustelussa monikulttuu-

risesta musiikkikasvatuksesta. Harris (2002) pohtii muslimien kulttuurissa, uskonnossa ja 

sukupuoltenvälisessä tasa-arvossa esiin tulevia näkökulmia ja ongelmia suhteessa musiikin 

opetukseen kouluissa, joissa opiskelee muslimi lapsia ja nuoria. Harris (2002, 9) toteaa 

ettei pelkkä suvaitsevaisuus enää riitä uskontojen ja kulttuurien kohtaamisessa. Tarvitaan 

myös sensitiivisyyttä toimia erilaisten kulttuurien keskuudessa. Harrisin tekstissä ydindis-

kursseiksi hahmottuivat kulttuurisensitiivisyysdiskurssi ja uskontodiskurssi.  

Harris (2002) tarkastelee musiikkia muslimikulttuurissa kolmesta eri näkökulmasta: suku-

puolen, uskonnon ja kulttuurin. Sukupuoli on harvoin ongelma ennen murrosikää, koska 

tähän asti lasten kasvatus on enemmän naisten vastuulla kotona ja koska ajatellaan, että 

ennen murrosikää ei ole seksuaalista tietoisuutta. Murrosiässä poikia ja tyttöjä aletaan kas-

vattaa yhteiskunnallisiin rooleihinsa. (– –) Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki julkinen 

osallistuminen musiikkiin on yleensä kiellettyä ja usein myös yksityinen musisointi on 

kiellettyä. Pojille on sallittua esiintyä [musisoida], vaikkei muslimit pidä sitä sellaisena. 

Pojat voidaan kouluttaa resitoimaan koraania, joka kuulostaa länsimaisille musiikilta, mut-



 80 

ta muslimit sanovat että se on omanlaisensa äänijärjestelmä, joka on yhteen sopimaton 

minkään muun musiikin kanssa. (– –) Konserteissa voi käydä vain pojat, tytöt joskus siinä 

tapauksessa, että he ovat miespuolisen sukulaisen seurassa. Jotkin perheet ovat liberaalim-

pia varsinkin kotona tapahtuvan musisoinnin suhteen. (Harris 2002, 10–11.) 

Harris (2002, 13) jatkaa: Piano sen sijaan nähdään sallittuna soittimena musiikin harrasta-

miseen, joskaan ei ammatiksi asti. Laulaminen puolestaan on aina ongelmallista. Tämä 

liittyy mahdollisesti laulamisen kehollisuuteen, kehon käyttö aiheuttaa sen näyttäytyvän 

seksuaalisena toimintana.  

Eräässä Harrisin (2002, 14) tutkimassa alakoulussa tytöt olivat saaneet soittaa poikien 

kanssa yhtä aikaa steel pan -yhtyeessä ja esiintyä ryhmällä jopa koulun ulkopuolellakin. 

Yläkouluun siirtyessään tyttöjen isät olivat kieltäneet poikien kanssa soittamisen. Isät kui-

tenkin lupasivat jatkaa soittamista tyttöjen kesken. Myöskään koulun ulkopuolista esiinty-

mistä ei enää pidetty kovin mahdollisena.  

Ramadanin aikana eräässä koulussa osa muslimioppilaista oli saanut vanhemmiltaan luvan 

olla pois musiikin tunneilta. Harrisin (2002, 14) mukaan enemmän poikia oli ollut poissa 

tunneilta, joka tarkoittanee joko sitä että pojat ovat saaneet enemmän suostuteltua vanhem-

pansa kirjoittamaan luvan tai sitten vanhemmat ovat enemmän huolehtivaisia poikiensa 

uskonnollisten perinteiden noudattamisesta. 

Harris (2002, 15) kertoo esimerkin huilutunnille tulleesta tytöstä, jonka piti 13 vuotta täy-

tettyään lopettaa harrastus, koska ”oli tullut naiseksi”. Tyttö oli epäillyt keskustelun kotona 

olevan mahdotonta. Harris sanookin, että tutkimuksissaan törmää jatkuvasti ongelmaan, 

jossa tytöt eivät voi kommunikoida vanhempiensa kanssa, erityisesti isiensä kanssa.  

Harrisin (2002, 16) mukaan kaikki islamilaiset ajatukset ja toiminta perustuu kolmeen läh-

teeseen. Ensimmäinen on koraani, jonka ilmoitti Allah Profeetalle. Toinen on ahadith kir-

jallisuus, jotka sisältävät profeetan sanomisia kirjoitettuna usein yli 200 vuotta hänen kuo-

lemansa jälkeen. Lopuksi on sunnah, jossa on profeetan tekoja raportoituna, näitä löytyy 

myös ahadithista. Vain siksi että profeetta ei tehnyt jotakin ei tarkoita että se olisi kiellettyä 

(haram). Jos profeetta näki jotakin, mutta ei kommentoinut sitä, voidaan sen katsoa olevan 

sallittua (halal). (Harris 2002, 16.) 

Harris (2002, 17) lainaa Al Qaradawin (1960) viiden kohdan listaa, joka määrittää laulami-

sen mahdollisuuksia: 
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- Laulujen sisältö ei saa olla islamin opetusten vastaista.  

- Laulutyyli ei saa olla islamin opetusten vastaista, esimerkiksi seksuaalisia liikkeitä 

sisältävää. 

- Islam taistelee kohtuuttomuutta ja tuhlausta vastaan kaikessa, jopa jumalanpalve-

luksessa; miten se siis voisi hyväksyä kohtuutonta osallistumista viihteisiin?  

- Jokainen ihminen on paras tuomari itselleen. Jos laulaminen aiheuttaa intohimoja, 

vie syntiä kohti, herättää eläimellisiä vaistoja ja heikentää hengellisyyttä, pitää sitä 

välttää, sulkea ovet houkutuksille.  

- On olemassa yksimielisyys siitä, että jos laulu on yhteydessä haramiin [ha-

ram=kielletty] se on haramia.  

Näistä syistä musiikki on ammattina on usein kielletty, mutta musiikin harrastaminen ei. 

On myös tärkeää, että uskonnollisen musiikin kohdalla soittajalle ei voi maksaa, koska ei 

ole hyväksyttävää saada maksua uskonnollisesta velvollisuudesta. (Harris 2002, 18.) 

Harris (2002, 18) kirjoittaa, että usein on hankalaa erottaa uskontoa ja kulttuuria selvästi, 

mutta oman kulttuurin säilyttäminen huolettaa monia maahanmuuttajamuslimia [kulttuu-

ri-identiteetti- ja maahanmuuttodiskurssi]. Oman kulttuurin häviäminen nähdään uhka-

na koko yhteisön perustalle. Koulujen taideaineiden vuoksi oltiin [Harrisin 2002 haastatel-

tavien mukaan] huolestuneita, koska musiikki, tanssi ja draama kouluissa on usein toden-

näköisemmin anglo-sentristä kuin aasialaista. Joskus halu säilyttää oma kulttuuri voi johtaa 

eristäytymiseen sekä kapea-alaiseen ja tiukkaan linjaan verrattuna tilanteeseen alkuperäi-

sessä kotimaassa. Siellä kulttuuri voi mennä eteenpäin, kun taas maahanmuuttajayhteisö 

saattaa uudessa kotimaassaan jäädä kulttuurisesti paikoilleen. (Harris 2002, 18–19.) Harri-

sin tutkimus tuo arvokasta erityistietoa muslimikulttuuria edustavien oppilaiden opettamis-

ta ajatellen. Tällainen tutkimustieto on tarpeen kun ajatellaan esimerkiksi vaatimusta inter-

kulttuurisesta kompetenssista (vrt. Jokikokko 2002).  

Globalisaatiodiskurssin rinnalle Helms (2003) tuo lokalisaatiodiskurssin, joka selvästi 

oli 2000-luvun alun ”vastareaktio” globalisaatiolle. Helms (2003, 61) toteaa, että globaali 

sähkö- ja massamedia ovat aiheuttaneet kaksi toisilleen vastakkaista ilmiötä: globalisaation 

ja lokalisaation [regionalism]. Globalisaation hyvistä seurauksista Helms (2003, 62) mai-

nitsee tietoisuuden erilaisista tavoista elää elämää, moniarvoisuuden lisääntymisen, itseil-

maisun välineiden lisääntymisen. Uudenlaisia kulttuureja kehittyy entisten rinnalle. Vaikka 

ihmiset eivät tuntisikaan itseään maailman kansalaisiksi, he ovat kiinnittyneet paikalliseen 
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yhteisöönsä, kylään, kaupunkiin tai maahan. Globalisaatio muuttaa elämisen tapoja, kult-

tuurisen pluralismin prosessissa. Kasvava määrä suoria ja epäsuoria yhteyksiä eri ihmisiin 

tuo ulottuvillemme erilaisia näkökulmia elämään. (Helms 2003, 62–63.) 

Toisaalta Westerlund kertaa jo aiemmin sanomaansa vuoden 2009 artikkelissa, mutta on 

hyvä huomata että tässä tekstissä on kyse Musiikkikasvatus-lehden erikoisnumerosta, joka 

ikään kuin niputti eri musiikkikasvatuksen tutkimussuuntauksista siihen asti tutkitun tie-

don. Diskurssianalyysin kannalta on merkittävää huomata, mitä diskursseja Westerlund 

vuoden 2009 tekstissään vahvistaa. Läpäisevänä juonteena on edelleen kriittisen pedago-

giikan diskurssi, jota argumentoidaan eettisillä, demokraattisilla ja yhteiskuntapoliittisilla 

näkökulmilla. Westerlund (2009, 315) kirjoittaa kulttuurin käsitteen eettisistä ja poliittisista 

ulottuvuuksista ja sanoo monikulttuurisuuden termin käytöstä seuraavaa: ”Termillä ‘moni-

kulttuurisuus’ onkin haluttu kiinnittää erityistä huomiota kulttuurin käsitteen yksipuoliseen 

ymmärrykseen ja siihen, että omia kulttuurisia käyttäytymismalleja pidetään helposti luon-

taisesti oikeina ja muita arvokkaampina. Erityisesti monikulttuurisuus on vastareaktio niin 

sanotulle etnosentrismille.”  

Westerlund (2009, 318) lisää: 

Edellä mainittujen monikulttuurisuusnäkökulmien takana on ajatus musiikkikulttuu-

rin ja sen arvojen ymmärtämisestä positiivisin termein. Tällöin ajatellaan, että mu-

siikkikasvattajan tehtävä ei ole muuttaa kulttuuria tai kritisoida käytäntöjä. Yleisen 

kasvatustieteen parissa monikulttuurisuuskeskustelu on kuitenkin huomattavasti 

kriittisempää ja yhteiskunnallisesti kantaaottavampaa. Kulttuurin poliittista tiedosta-

mista pidetään kasvatuksessa erityisen tärkeänä silloin, kun kulttuuri uusintaa epäta-

sa-arvoisia asenteita. 

Vuonna 2010 monikulttuurisuuskasvatus oli hyväksytty keskeiseksi kasvatuksen suuntauk-

seksi ja myös olennaiseksi osaksi musiikkikasvatusta. Tosin edelleen monikulttuurisuus-

kasvatuksen nimissä puhuttiin hieman vaihtelevin merkityksin, ja tähän epäyhteneväisyy-

teen kaivattiin selkeyttä sekä ryhtiä. Hebert ja Karlsen (2010, 6–7) tuovat esiin kritiikkiä, 

jota monikulttuurisen kasvatuksen ympärillä on ollut: toisaalta ns. ”radikaalit tutkijat” jät-

tävät kritiikissään huomiotta uusimman monikulttuurisen kasvatuksen tutkimuksen ja toi-

saalta osa tutkijoista lukee vain sen, minkä haluaa lukea monikulttuurisesta kasvatuksesta. 

He myös jatkavat, että mikäli kasvatus ei ole orientaatioltaan ainakin jossain määrin moni-

kulttuurista, se epäonnistuu tarjoamaan oppilaille mahdollisuuden päästä osalliseksi ulko-

puolisen maailman todelliseen kokemiseen. Tällainen väärinymmärretty huoli on Hebertin 
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ja Karlsenin (2010, 7) mukaan yhteistä sekä alan noviiseille, jotka menevät harhaan johtu-

en heikosta informaatiosta, että kokeneemmille tutkijoille, jotka ovat joko kyynisesti vie-

raantuneet todellisesta koulumaailmasta tai sitten eivät ole perehtyneet tarpeeksi hyvin alan 

spesialisoituneeseen tutkimukseen. Hebert ja Karlsen (2010, 7–8) jakavat monikulttuurisen 

musiikkikasvatuksen kolmeen osaan: musiikkikasvatukseen, monikulttuurisuuskasvatuk-

seen ja etnomusikologiaan (tarjoaa erikoistunutta tietoa opetettavasta musiikista). Usein 

monikulttuurisella musiikkikasvatuksella tarkoitetaan myös erilaisten musiikkikulttuurien 

opettamista ja musiikin opettamista eri kulttuuritaustaisille oppilaille.  

6.2.3 Identiteetti 

Identiteettidiskurssissa ensimmäisenä esille tuotiin kysymykset kulttuurisista identiteeteistä 

ja niiden huomioimisesta opettamisessa, nimitän tällaista keskustelua kulttuuri-

identiteettidiskurssiksi. Elliottiin viitaten Westerlund (1998, 8–9) kirjoittaa seuraavasti: 

Olennainen kysymys onkin, mikä identiteetin moninaisista tasoista on niin tärkeä, et-

tä se tulisi olla edustettuna opetussuunnitelmassa. Elliott tuntuu ajattelevan kansalli-

sia, etnisiä ja rodullisia eroja, jotka tulisi tunnustaa ja joita tulisi kunnioittaa. Oma 

valtio/kansa/alueellinen musiikki tulisi huomioida yhtä lailla kuin oppilaitten oma 

kiinnostus ja opettajan tieto-taito ja asema (Elliott 1996, 13). (– –) Kansallisen tai 

alueellisen aspektin näkökulmasta ei saavuteta välttämättä vastausta siihen olennai-

seen kysymykseen, miten oppilaan musiikillinen identiteetti on rakentunut, siihen 

mikä on tärkeää ja minkä suhteen tehdään arvovalintoja. 

Elliottin ajatukseen, että esimerkiksi suomalaisessa kasvatuksessa oppilaat lähtevät suoma-

laisesta ja länsimaisista musiikkitraditioista Westerlund (1998, 9) vastaa seuraavasti: 

Elliott olettaa että, nämä musiikilliset alueet konstituoivat suomalaisten oppilaitten 

musiikillista identiteettiä. (– –) Voitaisiin kuitenkin väittää, että suomalaisten oppi-

laitten musiikillinen identiteetti on useimmiten enemmän suhteessa (– –) ylipäätänsä 

afroamerikkalaiseen musiikkiin kuin eurooppalaiseen klassiseen tai suomalaisen kan-

sanperinteen piiriin luettavaan musiikkiin.  

Westerlund (1998, 8–9) siis kritisoi Elliottin jopa hieman stereotyyppistä näkemystä kult-

tuuri-identiteetistä esimerkiksi perinteisiin suomalaisiin traditioihin pohjautuvana koke-

muksena. Westerlund toteaa, että pikemminkin identiteetti on yleensä suhteessa kansainvä-

liseen nykymusiikkiin.  



 84 

Westerlund (1998, 10) jatkaa pohtimalla asiaa humanistisen diskurssin ja kriittisen pe-

dagogiikan diskurssien näkökulmista: 

Perinteisen humanistisen käsityksen mukaan identiteetti ja subjektiviteetti on ratio-

naalinen, yhtenäinen, vakaa, jatkuva ja ristiriidaton. (– –) Elliottin päätavoitteet mu-

siikkikasvatuksessa, oman itsen kasvu, tieto itsestä ja itsetunto, ovat humanistisen ja 

yksilökeskeisen pedagogiikan suuntaiset. Tavoitteena on ymmärtää omaa itseä mui-

den ymmärtämisen kautta. Oppilaan oppivat, että se mikä omassa elämässä näyttää 

universaalilta ei välttämättä olekaan sitä. Kriittinen pedagogiikka sen sijaan näkee 

subjektin, itsen ja tietoisuuden erilaisten suhteiden valossa, jolloin identiteettiä kon-

stituoivat myös tietyt ristiriitaisuudet ja epäkoherenssi. 

Westerlund tuo identiteettikeskusteluun kriittisen pedagogiikan näkökulman, joka saakin 

melko vahvan diskurssin aseman hänen käyttämänään (myös muissa kategorioissa). Aluksi 

tekstissä tuodaan esiin Elliottin näkemykset, jonka jälkeen mukaan tuodaan kriittisen pe-

dagogiikan näkemys, sitten haetaan ratkaisua. Westerlund siis etenee argumentaatiossaan 

filosofiseen tyyliin: teesi, antiteesi ja synteesi.  

Kulttuuri-identiteettidiskurssiin voi katsoa kuuluvaksi myös enkulturaatiodiskurssiin 

liittyvät lausunnot. Linder (1998, 22) lainaa Campbellia (1991, 80–81): 

Kulttuuriin kasvaminen, enkulturaatio, tarkoittaa kokemuksia, jotka ovat yhteisiä 

kaikille kulttuurin jäsenille. Yhteisö muovaa näkemyksiämme, elämäntapaamme ja 

arvojamme syntymästä vanhuuteen saakka. Käyttäytymismallien ja ajatusmallien 

oppiminen on kulttuurin oppimista. Myös kulttuurille ominainen musiikki, viritysjär-

jestelmineen, asteikkoineen, rytmisine ja tekstuurisine ominaisuuksineen miellyttää 

todennäköisesti enemmän kulttuurin jäseniä kuin muita. 

Swanwick (1996, 41) Linderin (1998, 23) mukaan kysyykin tällaista taustaa vasten katsot-

tuna, että ”onko institutionalisoitu musiikkikasvatus ollenkaan tarpeellista”. Tähän liittyen 

Elliott (1995, 196–197) Linderin (emt., 23) mukaan ”tuokin esille vaaran, jonka vain en-

kulturaation varaan jättäminen tuo: Musiikin kulttuuris-ideologista dimensiota opitaan 

kuulemaan jo lapsena ilman varsinaista opetusta. Valitettavasti se, mitä lapset itse poimivat 

musiikista on usein yksipuolista, jopa väärää tietoa, kuten stereotyyppinen tieto eri mais-

ta.” Swanwick haluaa korostaa enkulturaation, sosialisaation ja informaalin oppimisen kal-

taisten oppimisen muotojen voimakkuutta kyseenalaistamalla (näennäisesti?) koko insti-

tuutiojärjestelmän tarpeellisuuden musiikin oppimisessa. Swanwickin näkemykset liittyvät 
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ensimmäisessä kategoriassa esiin tulleeseen sosiaalisen organisaation diskurssiin melko 

voimakkaalla kyseenalaistuksella. Voi tosin pohtia, onko kyseessä vain tarkoituksellinen 

kärjistäminen retorisena keinona.  

Westerlund (1999, 30) kirjoittaa enkulturaatiodiskurssiin liittyen seuraavasti: 

Olemassaolomme ja myös kokemuksemme musiikista voidaan (– –) ajatella olevan 

kulttuurisesti määrittynyttä, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö kokemus voisi muut-

tua. On muistettava myös, että on aina helpompaa havainnoida kuinka kulttuurisesti 

määrittynyttä jonkin vieraamman tai erilaisen kulttuurin parissa kasvaneen kokemus 

ja arvot ovat kuin nähdä nämä reunaehdot omassa toiminnassa, omissa arvoissa ja 

kokemuksessa. 

Westerlund (1999, 30) ilmeisesti pyrkii ottamaan tällä kantaa musiikkikasvatuksen tarpeel-

lisuuteen nimen omaan kasvatuksen näkökulmasta: oppilaat oppivat tuntemaan myös itsen-

sä paremmin monikulttuurisen kasvatuksen myötä. Näin ajattelee ainakin Ruokonen (1999, 

79) toteamalla kulttuuri-identiteettidiskurssissaan että monikulttuurinen musiikkikasva-

tus voi toimia sekä valtaväestöön kuuluville että maahanmuuttajille tärkeänä identiteetin 

rakentajana: musiikin kautta voi identifioitua, tuntea olevansa arvostettu ja turvassa. Sa-

malla kun oppii näkemään oman ainutlaatuisen kulttuuri-identiteettinsä positiivisessa va-

lossa, on mahdollista hyväksyä myös muiden ainutlaatuinen kulttuuri (Ruokonen 1999, 

78).  

Ruokonen rakentaa argumenttinsa monikulttuurisen musiikkikasvatuksen sisältöjen puo-

lesta vetoamalla myös maahanmuuttodiskurssiin ja maahanmuuttajien vaaraan tulla syr-

jäytetyksi viitaten Wardleen (1998) jonka mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset voivat 

tuntea olevansa ikään kuin näkymättömiä uudessa yhteiskunnassa. On tärkeää pystyä sekä 

näkemään että kuulemaan itsensä ja perheensä yhteiskunnassa ja mediassa (Ruokonen 

1999, 73).  

Westerlundin (2002) väitöstyössä tarkastellaan runsaasti individualismia, jonka katson 

liittyvän yleisesti identiteettidiskurssiin. Westerlund (2002) käsittelee individualismin 

filosofista taustaa (Kant 1700-luku ja Descartes 1600-luku) ja kuinka se ilmenee estetiikas-

sa ja taiteessa. Fokuksen osoittaminen individualistisessa viitekehyksessä: länsimainen 

ymmärrys minuudesta (Platonilainen) dualistinen (mieli/ruumis, individuaali-

nen/sosiaalinen, subjekti/objekti) – sisältää samaa dualismia kuin Reimerin teoria musiik-
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kikasvatuksesta. Niitä verrataan afrikkalaiseen käsitykseen minuudesta ja musiikista: tu-

loksena länsi ja ei-länsi dualismi. (Westerlund 2002, 96–97.) 

Individualismi Platonista Augustinukseen 354-430 jaa. oli Westerlundin (2002) mukaan 

seuraavanlaista: Jumala on totuus ja totuus on löydettävissä oman sisäisen ymmärryksen ja 

kokemuksen kautta. Musiikissa kosminen ulottuvuus (antiikin ajoilta) katosi ja perspektiivi 

kääntyi ihmiseen. Toinen radikaali muutos oli Descartesin (1596-1650) ajattelun ja moraa-

lin sijoittaminen yhä lujemmin ihmiseen itseensä. Todiste yliluonnollisesta olemassa olosta 

on ihmisen mielessä. Tietämyksen lähde on Descartesille järki, ei tunteet. Cogito ergo 

sum! Tuloksena dualismi. Musiikki nähtiin järkeiltävänä asiana, ei koettavana, tehtävänä, 

kehollisena. Tämän jälkeen tuli Locken Tabula rasa ja muut valistuksen ajatukset ihmisen 

järjestä. Kant (1724-1804) näki myös ihmisen järkeilevänä, ratkaisuihin kykenevänä olio-

na, joka itsessään oli kaiken mitta. (Westerlund 2002, 97–104.) 

Syy tähän mielenkiintoon Westerlundilla (2002) on se, että käsitys minuudesta on aina 

suhteessa ideaaliin käsitykseen ihmisestä. Tämä johtaa siihen, että se määrittelee käsityk-

semme kasvatuksesta ja mahdollisuuksista. Musiikin kohdalla myös siirtämisen mahdolli-

suudet nähdään musiikillisissa käytänteissä. Individualistinen orientaatio sulkee pois ana-

lyysin mahdollisuuden kulttuuristen ja sosiaalisten olojen mahdollisuuksista oppimisessa. 

Mikäli musiikkikasvatus ei ota sosiaalista vuorovaikutusta huomioon, ei ole mahdollisuutta 

todelliseen muutokseen. (Westerlund 2002, 27.)   

Westerlund (2002) pohtii, mitä voisimme oppia afrikkalaisesta maailmankuvasta ja sen 

mahdollisuuksista musiikillisissa konteksteissa? Afrikkalainen näkemys minuudesta on 

sosiaalinen [identiteettidiskurssi]: ”me pidämme huolta yhteisöstä ja yhteisö pitää huolta 

meistä”. Westerlund toki varoo romantisoimasta asiaa. Yksilö ja yhteisö ovat kolikon kaksi 

puolta: yksilöitä ei erotella. ”Minä olen; koska me olemme; ja koska me olemme; minä 

olen”. Myös älykkyyttä määritellään halun ja kyvyn mukaan olla yhteisössä ja tehdä yh-

teistyötä. Musiikin kautta opitaan asioita elämästä yleensäkin ja siihen liittyy lähes kaikki 

mitä elämään liittyy. Kun länsimaissa on tavattu ajatella ”art for arts sake”, Afrikassa vas-

taava sanottaisiin ”art for lifes sake!”. (Westerlund 2002, 144–147.) 

Toisaalta kulttuuri-identiteettidiskurssissa nähdään olevan ikään kuin harmaata aluetta 

jos otetaan huomioon globalisaatiodiskurssi. Helms (2003, 68) sanoo, että on tärkeää 

huomata fakta, että maahanmuuttajalapset eivät välttämättä samaistu oman maansa perin-

nemusiikkiin, vaan pikemminkin kansainväliseen popmusiikkiin (vrt. Westerlund 1998, 8–

9). Tutkimuksissa on Helmsin (2003, 68) mukaan myös raportoitu, että oppilaat voivat 
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kokea oman kulttuurinsa musiikin nolona musiikkituntien yhteydessä. Tästä syystä opetta-

jien on mietittävä, millaiset keinot ovat sopivimpia käytettäväksi maahanmuuttajaoppilai-

den itseluottamuksen kannalta. Näin siis aihe kytkeytyy myös itsetuntodiskurssiin. 

Ruokonen ja Sintonen (2005, 41) sanovat enkulturaatiodiskurssiin liittyen, että ”yksilön 

tai yhteisön musiikkisuhteessa on aina kaksi puolta, joista toinen on käytännön osallistu-

minen ja sitä kautta kuuluminen johonkin traditioon, ja toinen on ne historialliset jäsennys-

tavat, joita käytämme esimerkiksi musiikkia kuvaillessamme. Nämä puolet ovat riippuvai-

sia toisistaan, koska ideologia vaikuttaa kokemiseen ja kokeminen muovaa ideologiaa.” 

Identiteettidiskurssit nivoutuvat yhteen myös yleissivistysdiskurssin kanssa. Ruokonen 

ja Sintonen (2005, 46) kysyvät artikkelinsa lopussa: 

Voisiko yleissivistävän kulttuurikasvatuksen ytimessä olla kysymys siitä, miten ih-

minen syvimmiltään ymmärtää itsensä ja paikkansa maailmassa? Esimerkiksi digi-

taalisessa kulttuurissa yhä merkityksellisemmäksi nousee kysymys taiteesta prosessi-

na eikä valmiina lopputuloksena. Eikö tällöin opettajaksi opiskelevankin pitäisi pääs-

tä osalliseksi merkityksellisistä kulttuurisista prosesseista tiedonmurusten haalimisen 

sijaan? 

Westerlund (2009, 313) kirjoittaa Musiikkikasvatus-lehden erikoisnumerossa summaavas-

ti:  

Identiteettikeskustelussa monikulttuurisuus tarkoittaa, että hyväksymme muutoksen 

ja uusien identiteettien muotoutumisen ajatuksen, esimerkiksi pysyvän suomalaisen 

identiteetin rakentamisen sijaan. Monikulttuurisuudella on tästä kriittisestä ja tulevai-

suuteen suuntautuvasta pragmatistisesta näkökulmasta katsottuna monia, jatkuvasti 

uudelleen rakentuvia tehtäviä musiikkikasvatuksessa. 

Vuonna 2009 siis identiteettidiskurssi rakentui ajatukselle, että kulttuuri-identiteetti voi 

olla hyvin moninainen (esim. globaali-identiteetti). Musiikkikasvatuksen tehtävä nähtiin 

kriittisen pedagogiikan diskurssin ja pragmatistisen diskurssin kautta toimivana ihmi-

sen identiteetin rakentajana.  

Westerlund (2009, 320) ottaa myös huomioon globalisaatiodiskurssin ja viittaa Elliottin 

(1996) kirjoitukseen Musiikkikasvatus-lehdessä seuraavasti: 

Elliott kehotti (– –) suomalaisia musiikkikasvattajia valitsemaan ohjelmistoon klassi-

sen musiikin lisäksi suomalaista kansanmusiikkia ja harkitsemaan näiden lisäksi jo-
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tain ulkoeurooppalaista musiikkia vetoamalla oppilaan kulttuuriseen identiteettiin ja 

oikeuteen nähdä itsensä musiikin opetussuunnitelmassa. Lienee kuitenkin oikeutettua 

kysyä, edustavatko klassinen musiikki ja suomalainen kansanmusiikki tänä päivänä 

oppilaiden tai heidän vanhempiensa ”omaa musiikkia” tai vastaavasti ovat Suomessa 

asuvat muualta tulleet oppilaat ylipäätään halukkaita tuomaan omaa etnistä taustaan-

sa esiin musiikintunneilla. 

Tässä Westerlund myös toisti jo 1998 esittämänsä kysymyksen, tosin lisäten siihen Helm-

sin (2003, 68) mukaisia ajatuksia maahanmuuttajien mahdollisesta suhtautumisesta 

”omaan musiikkiinsa”. Identiteettidiskurssissa näyttäisi siis siltä, että Westerlund (1998, 

2009) ja Helms (2003) näyttävät olevan vuorovaikutuksessa (tai sitten muuten vain samaa 

mieltä?) ja vahvistavan toistensa argumentaatiota.  

Hieman toisenlaisen näkökulman maahanmuuttajien identiteettikeskusteluun tuo Hofvan-

der-Trulsson (2010, 28–30), joka toisaalta vahvistaa musiikin roolia identiteettidiskurs-

sissa kertoen, että tutkiessaan maahanmuuttajien musiikin käyttöä, musiikki osoittautui 

työkaluksi ymmärtää omaa sisintään. Maahanmuuttajilla on suuri tarve kuulua johonkin, 

tuntea oma historia ja elää osana omaa kulttuuria vaikkakin maantieteellisesti erillään siitä, 

yhteyden tunne luo turvallisuutta. Näihin seikkoihin musiikki tarjoaa välineen. Identiteetti-

diskurssin lisäksi edellisessä on kyse myös maahanmuuttodiskurssista.  

6.2.4 Opetussuunnitelma 

Nimesin ylätason kategoriaksi opetussuunnitelman, koska kaikki se mitä sen alle sijoittuu 

koskee lopulta sitä mitä opetussuunnitelmassa kirjoittajien mielestä tulisi olla ja miksi. 

1990-luvun lopulla Toivanen argumentoi monikulttuurisen musiikkikasvatuksen puolesta 

vetoamalla länsimaisen musiikkikulttuurin hegemoniadiskurssiin. On huomattava ajan-

kohta, jolloin tätä keskustelua on käyty, sillä myöhemmin perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteisiin on vaikuttanut hyvin suuresti koko laaja keskustelu monikulttuurisesta 

musiikkikasvatuksesta (ks. esim. POPS 2004). Toivanen (1998, 49) toteaa seuraavasti: 

Monien koulujen musiikinopetus Suomessa perustuu historiallisista, koulutuksellisis-

ta ja monista muista syistä johtuen pitkälti länsimaiseen taidemusiikkiin ja nyttem-

min yhä enenevässä määrin länsimaisen populaarimusiikin ylivahvaan asemaan. (– –

) Ylikorostamalla länsimaisen musiikkikulttuurin eri aspekteja saatetaan luoda oppi-

laille käsitys, että maailmassa on/on ollut vain yksi suuri musiikillinen systeemi, joka 
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on ’ylitse muiden’. Tästä seuraa helposti muiden musiikillisten todellisuuksien vähät-

tely, tai niiden tuomitseminen joko huonoina tai meidän kulttuuritraditioomme kuu-

lumattomina. 

Toivanen (1998, 51) esittää Andersonin ja Campbellin (1989) näkemyksiä monikulttuuri-

sesta musiikkikasvatuksesta: 

Oppilaat oppivat ymmärtämään, että maailmassa on muitakin yhtä ’sivistyneitä’ mu-

siikillisia todellisuuksia kuin heidän omansa/meidän omamme. (– –) He havaitsevat, 

että toisilla musiikkikulttuureilla on (omaan verrattuna) paljon erilaisia periaatteita 

sävellysten ja/tai esitysten rakentamisessa (– –) Tähän samaan liittyy eri musiikki-

kulttuurien käyttämien musiikkitermien tuntemisen tärkeys, sillä länsimainen ter-

minologia sopii vain länsimaiseen. (– –) Oppilaille kehittyy ’polymusikaalisuuden’ 

taidot. Heidän esittäjän kykynsä lisääntyvät, kyky kuunnella ja arvostaa erilaista mu-

siikkia kasvaa, heidän suvaitsevaisuutensa ’outoa’ musiikkia kohtaan lisääntyy. Uu-

sia laulu- ja soittotapoja sekä -tekniikoita kehittyy. Kaiken tämän tuloksena myös 

länsimaista musiikkia on mahdollista kokea uudella tavalla. 

Toivanen argumentoi edellä viitaten Andersonin ja Campbelliin tavoitteista, joita moni-

kulttuurisella musiikkikasvatuksella on musiikillisten taitojen osalta. Tekstissä tulee uusi 

näkökulma länsimaisenkin musiikin kokemiseen uudella tavalla, jolloin diskurssi osaltaan 

liittyy paradigmadiskurssiin.  

Toivanen (1998, 52) esittelee Jyväskylän yliopistossa järjestettyä MONIKU-projektia, jos-

sa joukko musiikkikasvatuksen opiskelijoita on valmistanut monikulttuuriseen musiikin-

opetukseen soveltuvaa materiaalia. MONIKU-projektin myötä on noussut myös mm. seu-

raavanlaisia ajatuksia: 

Voitaisiin koettaa luoda opetussuunnitelma, joka keskittyy otsikossa mainittujen asi-

oiden [melodia, rytmi, tekstuuri, sointiväri, dynamiikka, rakenteet] käsittelyyn koski-

en eri musiikkikulttuureita. Jo näiden avulla oppilaille pystytään järjestämään suuri 

määrä erilaisia musiikillisia kokemuksia. Samalla opitaan ymmärtämään, kuinka eri 

kulttuureissa asiat on järjestetty ja toteutettu, ja havaitaan sekä tiedostetaan saman-

kaltaisuuksia ja erilaisuuksia kulttuurien välillä. Oman lähiympäristön musiikki voi-

daan kokea uudella tavalla.(Toivanen 1998, 53.) 

Puhe eri kulttuurierojen ymmärtämisestä kuuluu interkulttuurisen kompetenssin dis-

kurssin piiriin. Toisaalta musiikin elementtien (rytmi, melodia, sointiväri jne.) käyttämistä 



 90 

opetuksen pohjana on usein pidetty esteettiseen musiikkikasvatukseen kuuluvana, sama 

koskee myös musiikillisia kokemuksia (mikäli ne ymmärretään esteettisinä elämyksinä tai 

kokemuksina). Näin ollen kyse on myös paradigmadiskurssista.  

Seuraavissa lausumissa tulee jälleen esille sekä paradigmadiskurssi (esteettiset kokemuk-

set) että autenttisuusdiskurssi. Toivanen (1998, 54; ks. myös Siljander 1998, 62) jatkaa: 

Monikulttuurisessa musiikkikasvatuksessa on olennaista ohjata omakohtaiseen ko-

kemuspohjaiseen oppimiseen, jonka kautta niin esteettiset kuin muutkin elämykset 

parhaiten syntyvät. Tässä yhteydessä ei pidä pelätä kokeilla myös ’autenttista’ oppi-

mista: korvakuulolta, alkukielellä, lähes alkuperäissoittimin (tai niiden kaltaisten; 

muitakin säestyssoittimia on olemassa kuin piano, kitara ja länsimaiset bändisoitti-

met). (– –) On toki luvallista käyttää myös länsimaisia (bändi)soittimia, sampleja jne. 

Alkuperäisten soittotapojen, rytmien, rakenteiden yms. jäljittely onnistuu myös mei-

käläisillä bändisoittimilla. 

Tosin autenttisuuden vaatimus ei ole täysin jyrkkä, vaan erilaisia fuusioita sallitaan ja siinä 

mielessä tämä kytkeytyykin aiemmin esille tulleeseen muutosdiskurssiin ja toisaalta glo-

balisaatiodiskurssiin siinä mielessä, että globalisaation myötä eri tyylilajien rajat muuttu-

vat hyvin usein häilyviksi.  

Toivanen (1998, 55) mainitsee myös integraation merkityksen: 

Integraatio muihin kulttuurin sisällön aspekteihin auttaa osaltaan kulttuurisen kon-

tekstin ymmärtämistä. (– –) Ei liene pahasta tutustua eri kulttuurien tapoihin, kuva-

taiteisiin, käsityötraditioon, arkkitehtuuriin, poliittisiin ja uskonnollisiin käsityksiin, 

sosiaalisiin rakenteisiin, elinkeinorakenteisiin jne, joilla kaikilla on oma vaikutuksen-

sa myös musiikkiin ja sen käyttöyhteyksiin. 

Opetuksen integraatiodiskurssi liittyy myös osaltaan jo aiemmin esiin tulleeseen kon-

tekstidiskurssiin, kyse on myös siirtovaikutusdiskurssista ja holistisuusdiskurssista. 

Tämän näkemyksen mukaan musiikki aineena mahdollistaisi hyvin monipuolisen integraa-

tion ja näin ollen voisi myös lisätä interkulttuurista kompetenssia opiskelijoilla.  

Westerlund hakee monikulttuurisen opetussuunnitelman sisällöille myös yhteiskunnallisia 

ulottuvuuksia eettisyys-, uskonnollisuus- ja poliittisuusdiskursseihin nojaten. Wester-

lundin (1998) artikkelissa pohdintaan yleissivistävän koulutuksen ja kasvatuksen eettisistä 

kysymyksiä. ”Toisaalta kasvatustilanteet ja -tavoitteet vaihtelevat eri maissa ja kulttuuri-

sissa olosuhteissa ja niihin liittyy erilaisia eettisiä, sosiaalisia, uskonnollisia ja poliittisia 
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näkökulmia. Yksi monikulttuurisen kasvatuksen peruskysymyksistä onkin se, millä perus-

teella opettaja valitsee opetettavia sisältöalueita.” (Westerlund 1998, 6.) Klinger (1994) 

Siljanderin (1998) mukaan kysyykin: ”Mikä suhde musiikilla ja monikulttuurisen kasva-

tuksen tavoitteilla on toisiinsa? Käytetäänkö musiikkia opetusohjelmissa keinona opettaa 

kulttuureja ja etnisyyttä vai onko musiikinopetus erillinen tiedonala, joka voi perustua 

myös kulttuuriseen ja etniseen aineistoon?” Klingerin kysymys on ajalleen tyypillinen 

monikulttuurisen musiikkikasvatuksen määrittely diskurssin mukainen, kun aihe vielä 

tuolloin oli melko uusi.  

Westerlund (1998, 7) nostaa myös esiin kaksi erilaista näkemystä monikulttuurisen kasva-

tuksen legitimaatioperustaksi. Ensimmäinen tähtää vieraan ymmärtämiseen ja pluralisoin-

tiin. Toinen pyrkii pedagogiseen käytäntöön, ”joka asettaa ihmiset dialogiin  toistensa 

kanssa tavoitteenaan laajempi kulttuurinen demokratia ja sitoutuvien kansalaisten luomi-

nen”. Edellisistä Westerlund toteaa seuraavasti: ”monikulttuurisuus tuntuu olevan hyväk-

syttävämpää, jos se redusoidaan ennemminkin kunnioittamisen ja perinteen välittämisen 

pedagogiikaksi kuin eettiseksi ja poliittiseksi välineeksi.” Westelundin näkemys pohjaa 

pluralismidiskurssiin ja kriittisen pedagogiikan diskurssiin argumentoiden melko vah-

vasti aktiivisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen puolesta pelkästään keskinäisen kunni-

oittamisen sijaan.  

Tämän jälkeen Westerlund (1998) tarkastelee Elliottin musiikkikasvatusfilosofiaa moni-

kulttuurisen kasvatuksen eettisestä näkökulmasta. Hän myös mainitsee kriittisen pedago-

giikan ajatuksen, jonka mukaan ”opettaja joutuu rakentamaan tavoitteensa avaruudessa, 

joka ei ole arvovapaa” ja lisää itse, että ”[p]edagogiikka on poliittista ja eettistä”. Hän lis-

taa, että ”[m]usiikkia voidaan käyttää eri tavoin, samoin musiikkikasvatuksella voi olla 

erilaisia funktioita riippuen siitä ketä opetetaan, missä ja miten”. Lopuksi hän mainitsee, 

että kriittinen pedagoginen käytäntö rakentuu aina jossakin suhteessa uudelleen muovatus-

sa ja ajatellussa todellisuudessa viitaten Mark Taylorin ja Esa Saarisen (1994) kommenttiin 

siitä, että jos globaali luokkahuone vain kopioi niitä valtarakenteita, jotka sen mahdollista-

vat, eikä kohdista kritiikkiä aikansa sosio-poliittisia muotoja kohtaan, se on epäonnistunut. 

(Westerlund 1998, 7.) 

Opetussuunnitelmadiskurssiin Westerlund (1998) tuo myös mukaan Elliottin (1995) ns. 

dynaamisen monikulttuurisen opetussuunnitelman linjauksia, joissa tavoitteena on, että: 

[O]ppilas oppii käytännössä erilaisia tapoja tehdä ja kuunnella musiikkia, tulee sensi-

tiiviseksi kulttuurisia eroja kohtaan. Lähtökohtana on suvaitsevaisuus, hyväksymi-
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nen, kunnioitus ja kulttuurisen erilaisuuden ymmärtäminen. Opetussuunnitelma on 

Elliottille interaktiivinen, kontekstuaalinen ja joustava käsite. Kasvatus lähtee lapsen 

omasta kulttuurista ja on näin ollen enkulturaatiota ja sosialisaatiota. Tutusta kulttuu-

risesta substanssialueesta osaamista laajennetaan kohti vieraampia musiikkeja pitäen 

mielessä kunkin musiikillisen käytännön autenttisuus. (Westerlund 1998, 8.) 

Tekstissä korostuvat useat eri diskurssit: interkulttuurinen kompetenssi diskurssi, su-

vaitsevaisuusdiskurssi, enkulturaatiodiskurssi ja sosialisaatiodiskurssi. Ottaen huomi-

oon muutkin kategoriat, em. diskurssit ovat aika vahvoja toistuen useissa eri yhteyksissä.  

Westerlund (1998, 11) kirjoittaa reformipedagogisesta näkemyksestä verrattuna humanisti-

seen lähestymistapaan: 

Jos traditionaalisen humanistisen lähestymistavan tavoitteena on lisätä oman ja mui-

den kulttuurisen perinnön ymmärtämystä ja arvostamista, niin reformipedagogisesta 

näkökulmasta monikulttuurinen kasvatus tähtää sosiaaliseen toimintaan. Sosiaalisen 

rekonstruktion näkökulmasta monikulttuurinen kasvatus omistautuu kehittämään 

kriittistä ja analyyttista ajattelua, motivoimaan sosiaalista toimintaa ja transformaa-

tiota, kykyä rekonstruoida, ”uudelleen rakentaa” yhteiskuntaa, joka olisi vapaa dis-

kriminaatiosta, alistamisesta ja epätasa-arvosta erilaisten kulttuuristen ryhmien välil-

lä. Musiikkikasvatuksessa tämä tarkoittaisi ensinnäkin sitä, että tavoitteita ei aseteta 

vain yksilön vaan koko yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Toi-

seksi tavoitteiden, myös yhteisöllisten, ei tulisi olla abstrakti ideaali vaan praksis. 

Edellä kirjoitetun voisi tiivistää reformipedagogiseksi diskurssiksi (”kasvatus tähtää so-

siaaliseen toimintaan”), joskin toisaalta nämä myös kytkeytyvät kriittisen pedagogiikan 

diskurssiin. Lopulta Westerlund sitoo nämä osaksi musiikkikasvatuksen tavoitteita.  

Westerlund (1998, 11) jatkaa, viitaten James Banksin (1995) monikulttuuriseen opetus-

suunnitelmamalliin: 

Elliottin muotoilussa tämä kehitys kenties tapahtuu valitsemalla erilaisia musiikkeja 

kontekstin mukaan. Banksille tämä ei näyttäisi riittävän. Banksin monikulttuurisessa 

opetussuunnitelmamallissa ensimmäinen taso tarkoittaa, että muita kuin legitiimejä 

länsimaisia musiikkeja otetaan opetussuunnitelmaan jos ne liittyvät sankareihin, juh-

lapäiviin tai erillisiin kulttuurisiin elementteihin. Seuraavalla tasolla ns. etniset mu-

siikit tai ei-legitiimit substanssialueet otetaan opetussuunnitelmaan vankemmin. (– –) 

Astetta pidemmällä ollaan silloin kun opetussuunnitelma laaditaan siten, että tavoit-
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teena on transformaatio, muutos ja uudistus. Tavoitteena on auttaa oppilaita ymmär-

tämään kuinka ”tieto” rakentuu eri tavoin. 

Westerlund (1998, 12) pohtii kuitenkin, että ”[m]usiikinopetuksen kannalta olennainen 

kysymys onkin, kuinka vahva tarve meillä on sosiaaliseen muutokseen ja uskommeko, että 

musiikinopettajilla ja musiikkikasvatuksella on jonkinlainen aktiivinen rooli siinä osana 

laajempaa koulutusjärjestelmää.” 

Westerlund (1998, 14) summaa artikkelinsa lopussa, palauttaen ajatuksensa pragmatismi-

diskurssiin: 

Sosiaalisen rekonstruktion ja kriittisen pedagogiikan näkökulmasta musiikkikasvatus 

ei ole vain oppilaan itsen (Self) kultivointia optimaalisten musiikillisten ”flow” ko-

kemusten avulla harjoitettaessa erilaisia musiikkeja (vrt. Elliott 1995, 259; 1996, 14). 

(– –) Lisäksi koulutuksen eettiseksi tavoitteeksi ei riitä vain se, että valmistetaan lap-

sia elämää varten, annetaan tietoja jotain tulevaa varten, vaan tavoitteena on de-

weyläisittäin kasvattaa lasta konkreettisissa elämäntilanteissa.  

Linder (1998, 27) sanoo paradigmadiskurssiin viitaten, että ”[v]iime vuosikymmeninä 

musiikkia on yleensä opetettu käyttämällä hyväksi musiikin peruselementtejä rytmiä, me-

lodiaa, harmoniaa, sointiväriä ja muotoa.” Cutietta (1993, 48) Linderin (1998, 27) mukaan 

varoittaa näiden musiikin osa-alueiden ylikorostamisesta. Peruselementit ovat hänen 

mukaansa olleet suosiossa sen vuoksi, että ne johtavat analyyttiseen ja loogiseen pro-

sessiin, joka sopii yhteen opetussuunnitelmien ja filosofioiden kanssa, mutta joka on 

hyvin riippuvainen verbaaleista nimityksistä. Musiikin prosessoiminen on kuitenkin 

pääasiassa holistista, intuitiivista ja nonverbaalista. (– –) Filosofia, johon edellisessä 

Cutietta viittaa, on esteettinen musiikkikasvatusfilosofia. (– –) Todellinen ristiriita 

Cutiettan mukaan on siinä, että väitämme musiikin poikkeavan koulun opetussuunni-

telmassa muista aineista nimenomaan lähestymistavassaan kun samanaikaisesti ku-

moamme tämän musiikin ainutlaatuisuuden opetusmenetelmissämme. 

Linder (1998, 28) viittaa Cutiettan (1993) ajatukseen, että musiikkia voitaisiin lähestyä 

kokonaisvaltaisemmin seuraavasti: 

Tutustuminen eri kulttuureiden musiikkeihin voi olla apuna uusien kategorioiden 

löytymiselle ja holistisemman suhtautumistavan etsimisessä. Silti perinteisillä musii-

kin peruselementeillä on varmasti edelleen paikkansa opetuksessa, myös monikult-

tuurisessa musiikinopetuksessa, koska niiden avulla voidaan vertailla eri musiikinla-
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jien ominaispiirteitä. Vaikka ne eivät ehkä ole se, mitä musiikista ensimmäisenä ha-

vaitaan, ovat ne yksi mahdollisuus tutustua musiikkiin rauhallisessa tempossa ja tar-

kemmin. 

Tässäkin on esimerkki suomalaisen musiikkikasvatuksen diplomaattisesta suhtautumisesta 

praksiaalisen ja esteettisen musiikkikasvatusfilosofian ajatuksiin: esteettisen musiikkikas-

vatuksen käytänteitä ei tarvitse kokonaan hylätä.  

Linder (1998, 29) käsittelee monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen olennaisesti liittyvää 

haastetta musiikin valinnan suhteen, joka siis kytkeytyy lopulta paradigmadiskurssiin. 

Voiko jokin musiikki olla parempaa kuin toinen ja mihin arviot tulisi perustaa. Linder 

(1998, 29–30) vertaa Elliottin (1995) ja Reimerin (1989) ajatuksia: 

Sekä Bennett Reimer että David Elliott pitävät kaikkia musiikinlajeja lähtökohtaisesti 

samanarvoisina. David Elliott korostaa, että musisointi ja sen tulos ovat aina käytän-

tösidonnaisia ja että siksi tietyt musiikin lajit voivat olla koulutuksellisesti sopivam-

pia kuin toiset. (– –) Reimer (1989, 143) toistaa myös musiikin valinnassa vaatimuk-

sensa esteettisiltä arvoiltaan hyvästä musiikista. David Elliott ehdottaa, että musiik-

kia valittaessa huomioitaisiin ensin oma musiikkikulttuuri, koska se musiikillinen tie-

to, jota pienet lapset ovat ympäristöstään omaksuneet, toimii siltana musiikilliseen 

ymmärtämiseen. Samalla osoitetaan arvostusta oppilaan omaa kulttuuria ja persoonaa 

kohtaan, mikä edesauttaa identiteetin kehittymistä. Toinen valintaperuste on teosten 

haastavuus. Muusikkous kehittyy vain, kun haasteet ovat vaikeutuvia. Perustan luo-

misen jälkeen musiikin opetussuunnitelmassa voidaan siirtyä kohti yhä vieraampia 

musiikkeja, koska tutustuttaminen vieraisiin musiikkeihin yhdistää musiikkikasva-

tuksen ja humanistisen kasvatuksen arvot. Oppilaiden osoittama kiinnostus, autentti-

sen materiaalin saatavuus ja opettajan tieto ja kyky oppia uusia käytäntöjä ohjaavat 

myös musiikin valintoja. (– –) Myös Reimer painottaa valinnoissa yhteisössä läsnä-

olevia musiikkikulttuureita. (– –) Kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen 

on myös oman kulttuurin kunnioittamista ja sen jakamista lapsien kanssa – samalla 

kun jaetaan heidän kanssaan vivahteita muista kulttuureista. 

Linderin (1998, 34–35) mukaan: 

Reimerille musiikkikasvatuksen tehtävä on auttaa toisia saamaan taiteesta irti niin 

paljon kuin mahdollista – pääsemään sisälle siihen niihin tunteen kokemuksiin, joita 

taiteessa on. Taidekasvatus on tunteen kasvatusta, ja parhaimmillaan se johtaa esteet-
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tisen elämyksen saamiseen. (– –) Lisäksi Reimer sanoo, että olemme vastuussa siitä, 

että rikastamme sekä laajuutta että syvyyttä, jolla nuoremme voivat osallistua mu-

siikkiin. Kaikki oppilaat on tutustutettava useampiin erilaisiin musiikkeihin kuin mi-

hin he muuten todennäköisesti tutustuisivat, ja tämä on tehtävä siten, että heidän ky-

kynsä kokea noita musiikkeja arvostelukykyisesti ja ymmärtävästi lisääntyy. 

Puhe tunteen kasvatuksesta ja esteettisestä elämyksestä liittyy siis edelleen paradigmadis-

kurssiin. Musiikin kokeminen arvostelukykyisesti ja ymmärtävästi liittyy myös monikult-

tuurisen musiikkikasvatuksen diskurssissa esiintyneeseen ”kiistakysymykseen” kontekstin 

huomioimisesta opetuksessa. Voivatko oppilaat kokea musiikkeja arvostelukykyisesti, 

ymmärtävästi ja syvästi ilman ”alkuperäisen kontekstin” huomioimista?  

Hegemonia- ja eettisyysdiskurssien lisäksi Westerlund tuo seuraavaksi mukaan myös 

yleissivistysdiskurssin. Yleissivistyksestä ei olekaan erityisesti puhuttu aineistossa ennen 

tätä, joka kertoo mielestäni siitä, että uuden paradigman perustavaa laatua oleva filosofinen 

pohja oli vasta rakentumassa. Westerlund (1999, 28) sanoo: 

Jos monikulttuurisuudella kasvatuksessa tarkoitetaan erilaisten rodullisten ja etnisten 

ryhmien kasvatuksellisten mahdollisuuksien tasa-arvoistamista (– –), niin maailman 

musiikkien opettamista ei välttämättä tarvitse nähdä vahvasti eettisenä kysymyksenä. 

Maailman suurimpien musiikkikulttuurien tuntemuksen voidaan katsoa olevan osa 

jokaisen yleissivistystä. Länsimaisen kulttuurin kanonisoidun aseman kyseenalaista-

minen ja purkaminen musiikkikasvatuksessa on jo kuitenkin laajempi eettinen tavoi-

te. 

Tähän mennessä käsittelemättömiä ovat olleet myös musiikin arvo diskurssi ja  musiikin 

opetuksen siirtovaikutusdiskurssi, jonka Westerlund pohjaa pragmatismidiskurssiin. 

Westerlund (1999, 34–35) kirjoittaa seuraavasti: 

Se että taiteen ja musiikin ajatellaan olevan yhteydessä elämään ja toimintaan ei tar-

koita, että musiikki kasvatuksessa redusoitaisiin muiden arvojen ja käytäntöjen väli-

neeksi. Voimme hyväksyä, että musiikin avulla voi esim. oppia lukemaan tai että 

musiikin opiskelu mahdollisesti lisää keskittymiskykyä, mutta voimme samalla väit-

tää, että musiikilla tai musiikillisilla käytännöillä, siten kuin se elämäämme liittyy, 

on itseisarvo. Musiikkia ei voi korvata täysin millään muulla käytännöllä. Deweyn 

mukaan elämän tavoitteet, hyvä elämä ja hyvä aika muodostuvat käytännöistä joilla 

voidaan [katsoa] olevan arvo sinänsä. 
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Seuraavassa Kurkelan lausumassa esteettisen filosofian ongelmakohdat linkittyvät luo-

vuusdiskurssiin ja suvaitsevaisuusdiskurssiin. Kurkela (1994, 282–283) Mantereen 

(2002, 53) mukaan toteaa, että ”soitonopetus on usein ’siisteyskasvatusta’, jossa vakiintu-

neiden esteettisten normien toteutuminen on luovuutta tärkeämpää. Pahimmillaan tällainen 

soitonopetus voi estää lasta ja nuorta tutustumasta kokonaisuutena itseensä sekä vahvistaa 

niin itseen kuin muihinkin kohdistuvaa ankaruutta, torjuntaa, ehdottomuutta ja ehkä suvait-

semattomuuttakin.” Mantere (2002, 53) jatkaa: ”[o]ppilaan musiikille antamilla merkityk-

sillä on oltava painoarvoa myös soitonopetuksessa. Saattaa olla, että aktiivisten musiik-

kiopistovuosien jälkeen elämänvaiheen muuttuessa nuoruudesta aikuisuuteen, entinen soi-

tonopiskelija muuttuukin musiikille täysin välinpitämättömäksi ja kokee saaneensa soiton-

opiskelustaan tyhjän saaliin.” Tämä jälkeen Mantere (2002, 53) peräänkuuluttaa kokonais-

valtaisempaa musiikin opetusta, joka ei keskity vain kappalekohtaisiin vaatimuksiin, jotka 

jäävät monelle ulkokohtaisien, opettajan sanelemien vaatimusten tasolle. Kokonaisvaltai-

suus opetuksen lähtökohtana on holistisuusdiskurssia.  

Mantere (2002, 53–55) jatkaa relativismidiskurssiin ja hegemoniadiskurssiin viitaten: 

En kuitenkaan (– –) halua tarjota soitonopetukselle lähtökohdaksi kaaosmaista arvo-

relativismia, ajattelua, jossa ”kaikki käy”, vaan yksinkertaisesti tuoda harkittavaksi 

soitonopetuksen lähtökohdaksi soittavan yksilön ja hänen musiikillisen maailmanku-

vansa kehittymisen. (– –) [M]usiikinhistorian opetus on usein luonteeltaan hegeliläis-

tä ”suurmiesten historiaa” ällistyttävine tarinoineen säveltäjänerojen uskomattomista 

saavutuksista. Ei siis ihmekään, jos musiikkiopistosta valmistunut kokee riittämättö-

myyttä ja epäonnistumista, kun ”todellisen soittamisen ja säveltämisen” mallit on 

muotoiltu näin vaikeiksi saavuttaa. (– –) [M]yyttisyys ja romantiikan siipien havina 

on asia, johon musiikkipedagogin on syytä kiinnittää huomiota puheessaan. (– –) 

Tämänkaltaiset musiikkikulttuuriset luonnehdinnat ovat tietenkin väistämättömiä, sil-

lä soitonopetuskaan ei tapahdu tyhjiössä, vaan kulttuurihistoriallisessa diskurssissa, 

jossa soitettava musiikki kytkeytyy kaikkeen siihen, mitä aiemmin on puhuttu ja soi-

tettu. Konteksti on kuitenkin havaittava ja ylipäänsä käsitettävä taidemusiikin histo-

riaa laajemmaksi. On varattava tilaa myös oppilaan merkityksille musiikin suhteen. 

Mantereen teksti koostuu siis myös historiallisen diskurssin, kontekstidiskurssin ja mu-

siikin arvo diskurssin (”oppilaan merkityksille musiikin suhteen”) varaan. Mantere tuo 

myös esiin argumentaatiossaan länsimaisen taidemusiikin ”suurmiesten 

aa” -tyyppisen kaanonin. 
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Leung (2003) tuo globalisaatiodiskurssissaan esiin eri tutkimusten valossa näkemystä 

perinnemusiikkien katoamisen vaarasta globalisaation seurauksena. Leung (2003, 23) kir-

joittaa, että tehtyjen tutkimusten perusteella tulisi huomata, että sekä populaari- että perin-

nemusiikki ovat vaarassa menettää identiteettinsä ja tämä tulisi ottaa opetussuunnitelmien 

suunnittelussa huomioon, jotta monimuotoisuus saataisiin säilytettyä ja siirrettyä eteenpäin 

nopeasti kasvavan globalisaation aikana. Tässä globalisaatiodiskurssi kytkeytyy identi-

teettidiskurssiin, jonka Leung näkee haasteeksi globaalissa ja postmodernissa maailmas-

sa. Kasvatuksen tulisi Leungin (2003, 23) mukaan opettaa erilaisuuksista eri valtioiden 

välillä ja samaan aikaan oma kulttuuri tulisi nähdä keskeisenä ytimenä ja lähtökohtana 

ymmärtää koko muun maailman eri kulttuureita. Tulisi myös tukea monimuotoisuuden 

säilymistä monikulttuurisissa yhteisöissä. Leung myös puhuu interkulttuuriseen kompe-

tenssi diskurssiin nojaten ymmärryksestä erilaisia kulttuureja kohtaan liittäen sen plura-

lismidiskurssiin.  

Identiteetti-, lokalisaatio-, globalisaatio- ja siirtämisdiskurssi saavat uudenlaista näkö-

kulmaa Leugin ehdotuksessa. Perinnemusiikkien opetukseen Leung (2003, 29) ehdottaa 

neljään eri osaan perustuvaa lähestymistapaa: individualisointi [individualization], lokali-

sointi [lokalization], alueellistaminen [regionalization] ja globalisointi [globalization]. In-

dividuaalinen lähestymistapa viittaa perinnemusiikkien opettamiseen mahdollisimman 

perinteisin menetelmin, tarkoittaen mm. suullista perimätiedon siirtämistä. Lokalisointi 

painottaa paikallista kulttuurikontekstia sekä paikallisen populaari- ja perinnekulttuurin 

opettamista. Alueellistaminen tarkoittaa eri alueidenvälisten (alueet ja maat tai maansisäi-

set erilaiset ryhmät, joilla on samankaltainen kulttuuritausta) erojen ja samankaltaisuuksien 

huomaamista. Globalisointi sisältää moninaisuudet, erilaisten kulttuurien ymmärtämisen ja 

johtaa uusien kulttuurien esiintuomiseen.  

Helmsin (2003, 66) mukaan peruskouluissa eri kulttuurien musiikkeja voitaisiin opettaa 

systeemaattisten tai maantieteellisten aspektien kautta. Muiden kulttuurien musiikkia voisi 

opettaa yhteydessä eurooppalaiseen musiikkiin ja erilaisia visuaalisia apuvälineitä käyttä-

en. Peruskoulussa tärkeää olisi saada kosketusta vieraisiin musiikkikulttuureihin ja moti-

voida oppilaita. Tähän tarkoitukseen yksinkertaiset musisointitehtävät ovat hyviä. Lukiossa 

lähestymistapa olisi systemaattinen, cd- ja videomateriaalia hyödyntäen erilaisia melodioi-

ta, rytmejä, polyfoniaa, soittotapoja, laulu- ja soitinääniä voidaan vertailla. Tavoitteena 

olisi päästä eroon hierarkkisesta ajatuksesta, jossa ajatellaan jonkin musiikin olevan pa-
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rempaa kuin toinen syystä tai toisesta. Vaikka musiikkituntien aika on rajallinen olisi tun-

tumaa hyvä saada edes yhteen tai kahteen vieraaseen musiikkikulttuuriin.  

Ruokonen ja Sintonen (2005, 41) kirjoittavat viitaten opetussuunnitelmien (silloin POPS 

2004) aihekokonaisuuteen ”kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys”, että: ”Opetussuunni-

telmatekstissä korostuu kulttuurin objektiivisuus, kulttuuri opiskeltavana asiana. Siinä ei 

niinkään korosteta oppilaan omaa aktiivisuutta ja mahdollisuutta yhteiseen kulttuuriseen 

osallisuuteen.” Oppilaan aktiivinen rooli liittyy sekä reformipedagogiseen diskurssiin 

että praksiaalisen ulottuvuutensa kautta paradigmadiskurssiin.  

Ilmeisesti monikulttuurisuuden näkyminen voimakkaasti yhteiskunnassa ja koulujen arjes-

sa sai aihetta ajatella monikulttuurisuuskasvatusta todella koko opiskelun läpäiseväksi 

juonteeksi, sillä Ruokonen ja Sintonen (2005, 44) kirjoittavat tutkimustuloksistaan, joissa 

luokanopettajaopiskelijoiden mielestä ”koulut voisivat kehittyä kulttuurikasvatuksen kes-

kuksiksi. Koulujen kulttuurikasvatusta edistävä rooli nähtiin rajattomana ja sen muodot 

jokapäiväisinä alkaen henkilökohtaisista suhteiden luomisesta laajempiin kulttuuriviikko-

kokonaisuuksiin.” Mikäli kulttuurikasvatus olisi koko opetussuunnitelman läpäisevänä 

juonteena, olisi se mukana integroituna eri oppiaineisiin ja koulun tapahtumiin. Tällöin 

puhuttaisiin opetussuunnitelmatermien mukaan integrointi-, eheyttämis- ja aihekokonai-

suusdiskursseista.  

Kádár (2007, 101) kirjoittaa yleissivistysdiskurssiin liittyen seuraavasti: 

Arkipäivämme antaa ymmärtää, että koska massakulttuurin musiikkia esiintyy use-

ammin kuin muita musiikinlajeja, meidän on myös opetettava sitä. Kodályn musiik-

kipedagogian periaatteet johdattavat meidät kuitenkin päinvastaiseen päätelmään. 

Massakulttuurin yksinkertaistetun, epäkansallisen musiikkimaailman avulla ei voida 

avartaa lapsen musiikillista tajuntakykyä niin laajaksi, että hän aikuisena kykenisi 

ymmärtämään mitä erilaisimpia sävelkieliä. Massaviihde vaikuttaa päinvastaisesti. 

Viihdemusiikki taas ei ole tarpeeksi korkeatasoista, eikä se ole taidetta, vaan viihdet-

tä. Näin ollen sitäkään ei voida hyväksyä opetusmateriaaliksi. Jos katsomme minkä 

tien Eurooppa, joukossa Suomi, on valinnut itselleen, joudumme toteamaan, että 

Kodályn ajatukset ovat erittäin ajankohtaisia. 

Kádár (2007, 101) jatkaa tuntijakoihin viitaten:  

Mikäli itse olisin kouluviraston johtaja, minun olisi vaikea poistaa lukujärjestyksestä 

oppitunti, jolla oppilaat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan nuotteja, laulamaan, mu-
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sisoimaan, ja jonka kautta oppilaat pääsevät tutustumaan kansallisten musiikkikult-

tuurien moninaisuuteen ja täten syvällisempään kansainvälisyyteen; etenkin, jos nä-

kisin, että musiikinopetuksemme kasvattaa maailman intuitiiviseen tuntemukseen; 

jos näkisin, että musiikkitunneilla kasvatetaan taidetta ja musiikkia rakastavia lapsia. 

Musiikillinen yleissivistysdiskurssi linkittyy edellä myös kansainvälisyysdiskurssiin. 

Edellä Kádár käyttää retorisena keinona esimerkkiä ikään kuin musiikkikasvatuksen ideaa-

limaailmasta, johon päästäisiin, mikäli ”itse olisin kouluviraston johtaja”.  

Lehtinen ja Juvonen (2009) käyvät artikkelissaan läpi musiikinopetuksen historiaa ja mu-

siikinopetuksen luonteen muutoksia Suomessa 1800-luvulta nykypäiviin saakka. Lehtisen 

ja Juvosen (2009, 67) mukaan: 

Musiikinopiskelua ovat hallinneet kovat arvot: protestanttisen työn etiikka, tehok-

kuusajattelu ja lahjakkuuksien etsiminen. Musiikin harrastusmahdollisuuksien moni-

puolistuessa ja levitessä kaikkien ulottuville kovat arvot ovat vähitellen muuttuneet 

moniarvoisuudeksi, jossa taiteen tehtävänä pidetään iloa, luovuutta ja vapautta. Myös 

tutkimus on irtautunut hierarkkisen musiikkikäsityksen ylivallasta ja laajentunut tai-

demusiikista muidenkin kulttuurien ja musiikkien tarkasteluun, joita tutkitaan au-

tonomisen musiikkitutkimuksen hengessä niiden tasavertaisuutta korostaen. 

Lehtisen ja Juvosen (2009, 67) teksti historiallisena diskurssina kattaa niputtavasti monia 

monikulttuurisen musiikkikasvatuksen diskursseja: historiallisuus-, musiikin arvo-, plu-

ralismi-, luovuus-, autonomisuus/konteksti- ja hegemoniadiskurssit.  

Toivanen (2009, 326) kirjoittaa oppilasaineksen suhteesta opetuksen sisältöön: 

Vaikka kansallisen kulttuurin ja perinteen opettamisessa koululaitoksella on tärkeä 

tehtävänsä, ei liene perusteltua ottaa esimerkiksi suomalaisissa kouluissa kaiken ope-

tuksen toiminnalliseksi lähtökohdaksi näkemystä jossa kaikki oppilaat ovat ‘ikään 

kuin suomalaisia’, vaan pyrittäisiin huomioimaan oppilaiden erilaiset taustat. Näin 

ollen saattaisi olettaa että esimerkiksi musiikinopetuksessa löytyisi tilaa muullekin 

kuin vain joko kansalliselle tai länsimaiselle musiikille. 

Toivasen kirjoitus edellä saattaa myös tuntua aikaisemman toistolta, mutta on huomattava 

että em. kirjoitus on Musiikkikasvatus-lehden erikoisnumerosta, jossa tarkoituksena on 

niputtaa eri tutkimussuuntausten tilanteita. Toivanen kuitenkin nostaa esiin hege-

moniadiskurssin argumentoidessaan opetussuunnitelman sisältöjen puolesta ja näin vah-

vistaa sitä. Lisäksi on kun huomioidaan, että tämänkaltainen hegemoniadiskurssiin vetoa-



 100 

minen on Toivasen argumentaatiossa ollut melko yleistä, jos katsoo hänen artikkeleitaan 

koko tämän tutkielman aikaväliltä 1995–2012, mieleen tulee kysymys, että eikö hänen 

mielestään asiassa ollut tapahtunut mitään muutosta parempaan? Oman näkemykseni mu-

kaan monikulttuurinen musiikkikasvatus olisi saanut vuoteen 2009 mennessä jo ihan hyvän 

aseman käytännön opetustyössäkin, joskin parannettavia ja kehitettäviä seikkojakin tuol-

loin varmasti oli ja tulee aina olemaankin ajan mukanaan tuomien uusien haasteiden myö-

tä. 

Toivanen (2009, 329) linjaa interkulttuuriseen kompetenssidiskurssiin viitaten, että 

”[m]onikulttuurisen musiikkikasvatuksen avulla pyritään järjestämään musiikillisia ja kas-

vatuksellisia kokemuksia, jotka ohjaavat ja kehittävät oppilaiden kykyä ymmärtää ja arvos-

taa, etniseltä taustaltaan erilaisten ihmisten musiikkia, elämäntapoja, ajatusmaailmoja, filo-

sofioita, uskontoja sekä muuta, mikä liittyy heidän kulttuuriinsa.” 

Toivanen (2009, 330) jatkaa ja peräänkuuluttaa interkulttuurisen kompetenssi diskurs-

siin viitaten ja toisaalta jatkaen edelleen hegemoniadiskurssin linjoilla: 

Eri vaiheiden kautta on myös Suomessa tultu tilanteeseen, jossa on vakavasti pohdit-

tava keinoja joilla voisimme madaltaa kynnystä kohdata eri musiikkikulttuureja ja 

niiden edustajia. Tähän mennessä ei ole ollut mitenkään tavallista länsimaisessa mu-

siikkikasvatuksessa valmistaa oppilasta kohtaamaan ja ymmärtämään maailman eri 

musiikkityylejä. Pikemminkin päinvastoin, musiikkikasvatuksen keskeisenä paino-

pistealueena on ollut kehittää oppilaan musiikillisia valmiuksia ja taitoja niillä musii-

kin ja kulttuurin alueilla, joita perinteisesti on arvostettu joko alueellisesti tai paikal-

lisesti, ja jotka edesauttavat määrättyä kulttuurijatkumoa. 

Toivanen (2009, 331) mainitsee seuraavia tavoitteita monikulttuuriselle musiikkikasvatuk-

selle: 

• erilaiset pyrkimykset lisätä kulttuurin, musiikki siihen lukien, ymmärtämistä dynaa-

misena ja jatkuvasti muuttuvana ilmiönä.  

• erilaisten kulttuuristen arvojen siirtäminen musiikin, musiikkiesitysten ja musiikin 

kokemisen kautta.  

• siltojen rakentaminen erilaisten musiikkitraditioiden ja tyylien sekä niitä edustavien 

ihmisten välille.  
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• pyrkimykset auttaa kehittämään mahdollisimman syvällistä ymmärtämistä niihin tra-

ditioihin joihin tutustutaan.  

• aidon mielenkiinnon ja avoimen suhtautumisen kehittäminen toisiin kulttuureihin.  

• ymmärtäminen että musiikki on paljon enemmän kuin pelkkää ääntä tai ääniyhdis-

telmiä.  

• ymmärtäminen että musiikki ja musiikin sisältö on ihmisen omista tarkoituksista läh-

töisin oleva ilmiö.  

Yllä oleva lista sijoittuu monikulttuurisen musiikkikasvatuksen määrittely diskurssin 

piiriin, linkittyen jo aiemmin käsiteltyihin diskursseihin. Toivanen (2009, 332) haluaa kui-

tenkin korostaa ettei monikulttuurinen musiikkikasvatus tarkoita kaiken entisen ja lähellä 

olevan hylkäämistä: 

Muistutettakoon vielä että monikulttuurinen tai globaali perspektiivi musiikkikasva-

tuksessa ei sisällä pelkästään Suomesta maantieteellisesti kaukana olevien ‘eksoottis-

ten’ kuulonvaraisten musiikkitraditioiden tarkastelua ja niiden kautta uuden oppimis-

ta, vaan mukaan kuuluvat yhtä lailla länsimainen taidemusiikki, länsimainen popu-

laarimusiikki, jazz, kansanmusiiki; periaatteessa kaikki ihmisen kaikkina aikoina ja 

kaikissa kulttuureissa tekemä musiikki. Tämän kirjoittaja myös toivoo että musiikki-

kasvatustyössä huomioitaisiin aiempaa paremmin Suomessa ja Suomen lähialueilla 

vielä olemassa olevat musiikkikulttuurit. 

Artikkelinsa lopussa Toivanen tuo esiin tärkeän näkökulman monikulttuurisesta musiikki-

kasvatuksesta puhuttaessa ja sen sisältöjä määriteltäessä: hän tähdentää ettei siinä ole kyse 

aiemmin mukana olleiden (kuten länsimainen taidemusiikki) hylkäämisestä vaikka esimer-

kiksi länsimaisen musiikin hegemonista asemaa Toivanenkin on paljon arvostellut. Moni-

kulttuurinen musiikkikasvatus kattaa kaikki kulttuurit, myös länsimaisen.  

6.2.5 Opettajakoulutus 

Opettajankoulutus nousee jossain määrin esiin eri artikkeleissa ja sille on nähtiin selvä 

kehitystarve 1990-luvulla. Nimitän tätä keskustelua opettajakoulutuksen uudistamisdis-

kurssiksi. Ruismäki, Väkevä ja Ojala (1996, 57) tuovat esiin mm. haasteita, joita seuraa 

kaikkien musiikkikäytäntöjen periaatteellisesta hyväksymisestä ja musiikkikäsityksen 

avartumisesta: musiikkikasvatuksen koulutuksen opinto-ohjelmien paisuminen. Opettajilta 
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vaaditaan laaja-alaisuutta, luovuutta ja muutoskykyisyyttä ja -halukkuutta yhä enenevässä 

määrin 1990-luvun loppua kohti mentäessä. Näiden vaatimusten toteuttamisessa opettajien 

koulutus kykenee olemaan ainoastaan lähtökohta ja itseohjautuvalla jatkuvalla täydennys-

koulutuksella on suuri merkitys omaksuttavien valmiuksien saamiseen. (Ruismäki ym. 

1996, 57.) Kirjoittajat toteavatkin, että: 

Tämän päivän elävä pluralistinen musiikkitodellisuus vaatii tutkimushaluisia, omat 

sosiokulttuuriset rajansa vaivatta ylittäviä musiikkikasvattajia, jotka kykenevät oh-

jaamaan oppilaittensa muusikkouden kehittymistä optimaalisten musiikillisten on-

gelmaratkaisutehtävien puitteissa yhteyksissä jotka ovat mielekkäitä oppilaan oman 

musiikillisen maailmankuvan muodostumisen kannalta.  

Ruismäki ym. (1996, 63) linjaavat, että laaja-alaisen, pluralistisen ja toiminnastaan kon-

tekstissa tietoisen humanistisen musiikinopettajan tärkein ominaispiirre on humanistisen 

opettajakasvatusnäkemyksen mukainen kokonaispersoonallisuuden todellistuminen opetta-

juuteen kasvamisessa. Edelliset lausumat opettajakoulutuksen uudistamisdiskurssiis-

saan liittyvät myös pluralismi-, humanismi- ja identiteettidiskursseihin. Ruismäki ym. 

(1996) ottivat esiin opinto-ohjelmien paisumisen ja näkivät ensisijaisesti opiskelijan oman 

roolin tärkeänä tiedon hakijana. Pari vuotta myöhemmin Toivanen (1998) vaatii koulutuk-

sen uudistamista: ”Ensisijaisesti haluan korostaa monikulttuurisuuden merkitystä musiik-

kikasvattajien koulutuksessa, yhtä hyvin perus- kuin jatkokoulutuksessakin. Se edellyttää 

opintokokonaisuuksien uudelleenorganisoimista ja niin koulutettavien kuin kouluttajien 

asennemuutoksia.” (Toivanen 1998, 56.)  

Siljander (1998, 65) kirjoittaa Ramseytä (1989, 160–161, 49) lainaten: 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että pelkkä tiedollinen monikulttuurisuuden kä-

sittely opettajankoulutuksessa ei riitä. Tarvitaan myös kokemuksia, jotka saattavat 

opiskelijoiden ennakkoluulot kyseenalaisiksi ja laajentavat heidän tiedollista ja asen-

teellista näkökulmaansa muihin kulttuureihin. (– –) Monikulttuurisen opettajankoulu-

tuksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on saattaa opettajat tietoisiksi omista ennak-

koluuloistaan (– –) Ellei opiskelija koulutuksensa aikana pysty muodostamaan selke-

ää filosofiaa monikulttuurisesta kasvatuksesta, hänen on vaikea toteuttaa sitä omassa 

työssään. 

Edelliset näkökulmat liittyvät suvaitsevaisuusdiskurssiin. Myös kontekstidiskurssi nou-

see tässäkin yhteydessä esiin, sillä Moisala (1995) Siljanderin (1998, 66) mukaan pitää 
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”monikulttuurisen musiikinopetuksen toteutumisen suurimpana esteenä Suomessa etno-

musikologisen näkökulman eli musiikin kulttuurisidonnaisuuden tarkastelun puuttumista 

musiikinopettajakoulutuksesta.”  

Campbell (1999, 11–13) listaa kymmenen kohdan ohjeiston opettajille, jotka opettavat 

musiikkia nykyaikaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Tämän listan hän on kehittä-

nyt yhdessä etnomusikologien kanssa:  

1) Käytä opetuksessa uutta sekä vanhaa musiikkia. 

2) Kuuntele musiikkia. Ennen opetusta ja musiikin valintaa, kuuntele analyyttisesti äänit-

teitä, jotta voit omaksua eri musiikkien tyylipiirteet.  

3) Harjoittele. Uusien musiikkityylien omaksuminen vaatii paljon keskittynyttä harjoitte-

lua.  

4) Opeta maailman musiikkeja ”vertailevasti”. Kun samoja musiikillisia ilmiöitä löytää 

eri musiikkikulttuureista, hahmottuu oppilaille kokonaisvaltaisempi ymmärrys mu-

siikista ja sen komponenteista.  

5) Opeta vähemmän eri musiikillisia käytäntöjä, mutta syvällisemmin.  

6) Opeta myös jonkin verran kontekstuaalista tietoa. Musiikki on kulttuuria, mitä musiik-

ki merkitsee ko. kulttuurin jäsenille.  

7) Ole yhteydessä paikkakuntasi muusikkoihin, jotka hallitsevat jonkin musiikkikulttuu-

rin.  

8) Huomaa, että kaikkia musiikkeja ei voi opettaa, eikä käyttää koulussa. Tällaisia voivat 

olla esimerkiksi jotkut uskonnolliset ja seremonialliset musiikit. 

9) Tiedosta, että perinteet muuttuvat. Jokainen musiikillinen teos on syntynyt tietyssä 

ajassa ja paikassa. Kun musiikilliset arvot, mieltymykset ja asenteet muuttuvat, pe-

rinteiset genret sekoittuvat ja muuttuvat muun kulttuurin mukana.  

10) Jos jokin asia epäilyttää, kysy neuvoa esimerkiksi etnomusikologeilta.  

Badyanova (2005, 339) Ruokosen ja Sintosen (2005, 42) mukaan opettajiksi opiskelevien 

musiikilliselle koulutukselle asetettavia kestävän kulttuurisen kehityksen periaatteita ovat: 

musiikillisten kulttuuriarvojen säilyttämisen arvo ekologisesta kontekstista; musiikillisten 

traditioiden ja kansanmusiikin sisältöjen vaaliminen sekä kulttuuristen traditioiden siirtä-

minen ja luova vuorovaikutus uuden musiikin kanssa. Edellisessä korostuu perinteiden 
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säilyttämisen, eli konservaatiodiskurssin yhteys siirtodiskurssiin ja toisaalta myös eko-

logisuusdiskurssiin. Toisaalta he kyllä mahdollistavat luovuuden ja uudelleen kontekstu-

alisoinnin mainitsemalla yhdeksi periaatteeksi luovan vuorovaikutuksen uuden musiikin 

kanssa, joten mistään ankarasta konservatiivisuudesta ei ole kyse.  

Westerlund (2009, 317) kirjoittaa autenttisuus- ja kontekstidiskurssiin liittyen: 

Alan erityisenä huolena on ollut klassisen musiikin parissa koulutuksen saaneiden 

musiikinopettajien kyky opettaa eri musiikkikulttuureiden musiikkia ja puutteellisista 

valmiuksista seuraava ”musiikillisen turismin” asenne. Tästä huolimatta opettajan-

koulutuksen musiikilliseen etnosentrismiin on radikaalisti puututtu lähinnä pohjois-

maissa. (– –) Monikulttuurisen musiikkikasvatuksen lähestymistavoista voidaan jä-

sentää ainakin kaksi pääsuuntaa. Toinen painottaa musiikin ajattomuutta ja kykyä 

”liikkua” kulttuurisesta yhteydestä toiseen kun taas toinen korostaa sen merkityksen 

sosiaalista ja paikallista luonnetta. 

Tässä Westerlund tuo summaavasti esiin keskustelun piirteitä ja jo osittain menneitä on-

gelmakohtia. Hänen mukaansa kuitenkin edistystä käydyn diskurssin pohjalta olisi tapah-

tunut vain lähinnä Pohjoismaissa. Tämä kommentti on myös hieman ristiriidassa Toivasen 

(2009, kts. myös 1999, 1998) kanssa, joka näkee tilanteen etenkin Suomen kannalta lähes 

muuttumattomana vielä vuonna 2009.  

Toivanen (2009, 334–337) käy läpi artikkelissaan muutamia Pohjoismaissa toteutettuja 

monikulttuurisen musiikkikasvatuksen projekteja ja koulutusta. Koulutuksen näkökulmasta 

nämä kirjoitukset liittyvät osaltaan historiallisuusdiskurssiin. Toivasen perusteella aina-

kin Ruotsissa monikulttuurinen musiikkikasvatus näyttäisi saaneen hyvän jalansijan, joskin 

Suomesta Toivanen (2009, 336) toteaa seuraavasti: ”Suomessa monikulttuurista musiikki-

kasvatusta painottavat opetusohjelmat ja projektit ovat alkaneet muita Pohjoismaita myö-

hemmin”.  

Hebertin, Martinsenin ja Hosbondin Launching the nordic master of global music program 

(2010) -artikkeli kertoo pohjoismaisesta GLOMAS (master of global music) maisterioh-

jelmasta, joka sai alkunsa syksyllä 2010 Glomus verkoston puitteissa, joka on kansainväli-

nen verkosto pohjoismaisten korkeakoulujen ja niiden partneri-instituutioiden keskuudes-

sa. Diskurssien tasolla kyseessä on monin paikoin interkulttuurisen kompetenssin dis-

kurssi. Suomessa GLOMAS maisteriohjelman voi suorittaa Sibelius-Akatemiassa. Glomus 

verkoston tavoitteena on  kehittää 1) interkulttuurista kommunikaatiota 2) tiedonjakoa 3) 
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kapasiteetin rakentamista ja organisatorista kehitystä 4) musiikillista vuorovaikutusta kes-

kinäiseksi inspiraatioksi ja innovaatioksi. GLOMAS maisteriohjelman suorittanut: 1) ky-

kenee korkeatasoiseen muusikkouteen yli kulttuuristen rajojen, 2) on tietoinen sekä perin-

teisistä että nykyaikaisista eurooppalaisista ja Euroopan ulkopuolisista hybridimusiikkigen-

reistä, 3) kykenee johtamaan ja opettamaan musiikkia sekä formaaleissa että informaaleis-

sa yhteyksissä, ja 4) kykenee kehittämään, dokumentoimaan ja johtamaan interkulttuurisia 

musiikkiprojekteja.  

Vuoden 2010 Musiikkikasvatus-lehden ensimmäisessä numerossa, jonka teemana oli mo-

nikulttuurinen musiikkikasvatus julkaistiin myös Rauni Räsäsen artikkeli Intercultural 

education and education for global responsibility in teacher education. Artikkelissa käsi-

tellään interkulttuurisen kasvatuksen määritelmää ja painotetaan kasvatuksen sekä opetta-

jankoulutuksen tärkeää roolia valmennettaessa tulevia sukupolvia kasvavaan monimuotoi-

suuteen. Räsänen (2010, 22) toteaa artikkelinsa lopussa musiikin tärkeän roolin interkult-

tuurisessa kasvatuksessa ja sanoo musiikin ansaitsevan lisää huomiota opettajien koulutuk-

sessa ja se vaatii opettajia, jotka ovat sensitiivisiä musiikin kielelle ja joilla on kompetens-

sia toimia oppilaiden kanssa. Myös Räsäsen artikkelissa painottuu interkulttuurisen 

kompetenssin diskurssi, mutta myös kulttuurisensitiivisyys- ja globalisaatiodiskurssit.  

6.2.6 Opetusmateriaali 

1990-luvun lopulla opetusmateriaaleista puhuttaessa erityisesti kulttuurisensitiivisyysdis-

kurssi oli tiivistä. Kulttuurisensitiivisen oppimateriaalin puute ja tarve tulee esiin Siljande-

rin (1998), Linderin (1998) ja Toivasen (1998) artikkeleissa. Tähän tarpeeseen vastaamaan 

Jyväskylän yliopistossa oli käynnistetty MONIKU-projekti, jonka tarkoituksena oli laatia 

kulttuurisensitiivistä opetusmateriaalia monikulttuurista musiikkikasvatusta varten (ks. 

esim. Toivanen 1998, 52–53; Toivanen 1999, 25–30). 

Antikainen (1995, 170–180) Siljanderin (1998, 68–69) mukaan oli tutkielmassaan analy-

soinut Fazerin ja Otavan kustantamia oppikirjoja 7.–9. luokille monikulttuurisuuden näkö-

kulmasta:  

Tutkituissa musiikin oppikirjoissa ei onnistuta välttämään ei-länsimaisia kulttuureita 

niin erilaisina kuin ne voisivat rehellisimmillään kuvattuna olla: ne esitetään joko 

länsimaistuneina muunnoksina tai länsimaisiksi ”jalostettuina” versioina. (– –) Oppi-

kirjojen sisältämät laulut edustavat jo vakiintunutta suomalaista ja länsimaista mu-
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siikkiohjelmistoa [hegemoniadiskurssi]. Toiminnallinen musiikkiin perehtyminen 

vähenee oppikirjoissa sitä mukaa, kun käsiteltävän musiikin estetiikka etääntyy län-

simaisen musiikin estetiikasta: siirryttäessä latinalaisen Amerikan musiikista afrikka-

laisen musiikin kautta aasialaiseen musiikkiin soitto- ja laulutehtävien määrä vähenee 

radikaalisti. Antikainen kutsuu tätä ilmiötä ”latistamiseksi”. (– –) Latistamiseksi hän 

näkee myös sen, että musiikki saatetaan sovituksellisilla keinoilla sellaiseen muo-

toon, ettei se häiritsee länsimaisen estetiikan piirissä enkulturoitunutta [enkulturaa-

tiodiskurssi] oppilasta. (– –) Pahimmillaan se on johtanut siihen, että sovituksia var-

ten on valittu vain laulut, jotka soveltuvat tällä kokoonpanolla [bändikokoonpano]  

esitettäviksi. (– –) Kirjan kuvitus voi luoda lukijalle mustavalkoisen ja ”turistisen” 

vaikutelman esiteltävästä kulttuurista. (– –) Oppikirjoissa ei käytetä lainkaan musiik-

kikohtaisesti kehiteltyjä notaatiosysteemejä eikä ohjata kuulonvaraiseen opetteluun 

perustuvaan musiikin omaksumiseen. Antinkainen olettaakin, että oppikirjoja ei ole 

laadittu vastaamaan etnisten vähemmistöjen kulttuurien vaalimiseen liittyviä tarpeita. 

Tämä on kuitenkin hänen mukaansa näkökohta, joka tulevien kirjantekijöiden tulisi 

ottaa huomioon Suomessakin. 

Kuten tietysti loogistakin on, edellä olevat esimerkit oppimateriaalikeskustelusta nivoutu-

vat muiden kategorioiden kohdalla jo esiintuotuihin diskursseihin, kuten hegemonia- ja 

enkulturaatiodiskursseihin. Kirjoittajat tuovat esiin oppimateriaalin osalta samaa asianti-

laa, jonka nähtiin koskevan koko musiikkikasvatusta vielä 1990-luvun lopulla.  

Helms (2003, 65) toteaa, että lukion musiikinkirjoissa Euroopan ulkopuolisia musiikkeja 

on mukana jo kohtuullisesti, mutta peruskoulun kirjoissa ei niinkään [hegemoniadiskurs-

si]. Hän sanoo tämän olevan huono seikka siinäkin mielessä, että lapset ovat peruskou-

luiässä erityisen hyvin vastaanottavaisia erilaisille musiikeille. Helms lisää, että useimmis-

sa musiikinkirjoissa on vielä trendi esittää ulkoeurooppalaisista musiikeista yksinkertaisia 

musiikin ilmenemismuotoja mieluummin kuin kompleksisempaa materiaalia. Tästä seuraa 

se, että oppilaat ja joskus jopa opettajat saavat sellaisen käsityksen, että muissa kulttuureis-

sa on vain yksinkertaista ja primitiivistä musiikkia. (Helms 2003, 65.) Usein hege-

moniadiskursseista puhuttaessa nostetaan esiin myös  edellä oleva seikka siitä, että koros-

tamalla yhden vallitsevan musiikkisysteemin ilmenemismuotoja luomme mielikuvan tä-

män musiikkisysteemin ylivertaisuudesta muihin verrattuna, näin ollen vieraista musiikki-

kulttuureista voi muodostua myös stereotypioita [stereotypiadiskurssi] ja primitiivinen 

yleiskuva.  



 107 

Oppimateriaalien osalta historiallisuusdiskurssiin liittyen Kádár (2007, 101) käy läpi 

suomalaisten musiikkioppikirjojen kehityskulkua seuraavasti: 

Suomalaiset musiikkioppikirjat (Törnuddin, Krohnin ja Stråhlen linja, tai erittäin ta-

sokas Nuori kuoro-sarja, Anna-Maija Sillanpään Solmisaatio-sarja, jne.) vielä vähän 

aikaa sitten tavoittelivat taidekasvatusta. Sitten seurasi eräänlainen välivaihe (60-

luvulla), jolloin runosävelmien ja riimillisten kansansävelmien tilalle tulivat (suoma-

laista kansanlaulua edustamaan) Elefantti-marssi sekä Vivaldi ja Beatles, esitettyinä 

jopa vierekkäisillä sivuilla. Nyt olemme siinä vaiheessa, että oppikirjoistamme ovat 

hävinneet sekä suomalainen kansanmusiikki että taidemusiikki, puhumattakaan mu-

siikin menetelmällisestä opettamisesta. Vapaasäestyksellä täytetyt oppikirjat asetta-

vat aikuisuuteen valmistautuvien nuortemme idoleiksi pop- ja rocktähdet. Samalla, 

pikku hiljaa, taidetta opettavat opettajat ovat jääneet pois sekä ylä- että alakouluista. 

Kádár (2007, 101) tuo siis keskusteluun hieman uudenlaisen näkökulman, jossa hän pe-

räänkuuluttaa itse asiassa aivan oikein aidosti monikulttuurisen musiikkikasvatuksen lähes-

tymistavan tarpeellisuutta. Sillä kuten Toivanen (2009) toteaa, monikulttuurinen musiikki-

kasvatus tarkoittaa periaatteessa kaikkien musiikkien huomioimista, myös oman kulttuurin. 

Kádár tuo esiin musiikin oppikirjoissa vallitsevaa trendiä, jossa hänen mukaansa aina 

mennään hieman vinksahtaneesti äärilaidalta toiselle, eikä löydetä ns. ”kultaista keski-

tietä”.  

Westerlund (2009, 319) ulottaa kriittisen pedagogiikan diskurssinsa oppimateriaaleihin 

seuraavasti: 

[K]riittinen asenne esimerkiksi musiikkikasvatuksessa käytettäviä materiaaleja koh-

taan on ollut toistaiseksi poikkeuksellista niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä-

kin musiikkikasvatuksessa. Esimerkiksi kouluissa käytettävien laulujen sanoitusten 

(– –) tarkastelu saattaisi paljastaa, kuinka myös suomalainen musiikinopetus voi 

huomaamattaan ylläpitää stereotypioita, etnosentrisiä, rasistisia tai sukupuolista tasa-

arvoa loukkaavia asenteita. 

Toisaalta edellinen lause liittyy myös piilo-opetussuunnitelmaan, joka on yleisesti ottaen 

niin laaja, että muodostaa oman piilo-opetussuunnitelman diskurssinsa. Westerlund to-

teaa oppimateriaalin saattavan olevan jopa yllättävän ”stereotypioita, etnosentrisiä, rasisti-

sia tai sukupuolista tasa-arvoa loukkaavia asenteita” ylläpitävää.  
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Monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen liittyy usein myös feminismidiskurssi. Leppä-

nen (2011, 29) tutkii WSOY:n Soi 1–2 (2010), 3–4 (2009) ja 5–6 (2009) musiikin oppikir-

joja feministisen musiikintutkimuksen näkökulmasta. Hän pyrkii selvittämään perusope-

tuksen opetussuunnitelmien perusteiden (2004) määrittelemän arvopohjan (ihmisoikeudet, 

tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyt-

täminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen) toteutumista oppikirjoissa. Leppänen 

(2011, 29) kirjoittaa feministisestä tutkimuksesta: ”Kun feministinen tutkimus politisoi 

tutkimuksen ja sen kohteen, se kiinnittää tutkijan huomion valtasuhteisiin esimerkiksi tässä 

artikkelissa käsittelemieni erilaisten sukupuolten, kansallisuuksien, uskontojen, seksuaali-

suuksien sekä rotujen ja etnisyyksien välillä.” Feminismidiskurssin alle siis sijoittuu koko 

tasa-arvodiskurssien valtava kirjo ja siksi myös monikulttuurisuus on sen kannalta hyvin 

keskeinen. Toisaalta kyseessä on myös piilo-opetussuunnitelmallisten (piilo-

opetussuunnitelmadiskurssi) seikkojen esille tuonti.  

Kansallisuuksien näyttäytymistä oppikirjoissa tutkiessaan Leppänen (2011, 34–35) huoma-

si, että ei-suomalaiset laulut olivat sijoitettu omiin jaksoihinsa ja niiden alkuperämaat il-

moitettiin, joka ei ollut käytäntö muiden kirjojen sisältämien laulujen kohdalla. Niissä lau-

luissa, joissa alkuperämaa oli nimetty kerrottiin muutamalla lauseella ko. kulttuurista ja/tai 

ko. laulusta, näin ei ollut suomalaisten laulujen kohdalla, josta Leppänen (2011, 35) toteaa, 

että ”suomalaisen musiikkikulttuurin ominaispiirteet jäävät näkymättömiin”.  

Oppikirjatutkimus liittyy osittain myös uskontodiskurssiin. Uskonnollisten laulujen tilan-

ne oli Leppäsen (2011, 35) mukaan myös hieman nurinkurinen: ”Mielenkiintoista (– –) on 

kristillisten laulujen suuri osuus ja muiden uskontokuntien laulujen puuttuminen Soi-

oppikirjasarjassa”. Leppänen (2011, 35) jatkaa: ”Lasten yhdenvertaisuus suhteessa heidän 

omien uskontojensa lauluihin ei toteudu tässä oppikirjasarjassa”. Tasa-arvoa olisi Leppä-

sen mukaan aivan oikein siis se, että mikäli uskonnollista musiikkia kirjoissa käytetään, 

pitäisi myös muut kuin kristinusko ottaa huomioon. Kristillisten laulujen suuri osuus oppi-

kirjoissa ehkä kuvastaa kristinuskon itsestään selvää (hegemonista) asemaa suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja suomalaisten (ja näin ollen myös Soi-oppikirjasarjan tekijöiden) mielis-

sä.  

Leppänen (2011, 37) kirjoittaa intiaanimusiikin käsittelystä Soi-oppikirjoissa seuraavasti: 

Amerikan alkuperäisväestö esitetään näissä lauluissa lukemattomista populaarikult-

tuurin elokuvista ja kirjoista tutulla stereotyyppisellä [stereotypiadiskurssi] tavalla: 

intiaanit ratsastavat, hiipivät, ovat sotaisia, pukeutuvat päähineisiin ja asuvat teltois-
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sa. Näiden luonnehdintojen yhteys Amerikan alkuperäisväestön menneisyyteen ja 

varsinkin tämän hetken arkipäivään on varsin rajoittunut, löyhä ja epätarkka. Intiaa-

nien ‘nahkaa’ eli ihonväriä kuvaillaan näissä lauluissa punaiseksi. Intiaanin hevonen 

mainitaan kuitenkin valkoiseksi, jolloin valkoiseksi ja punaiseksi nimettyjen ihonvä-

rien välille rakennetaan vastakkaisuuteen perustuva ero. (– –) Amerikan alkuperäis-

väestön ääntä edustaa Intiaanin sotahuudon kertosäkeessä äänneyhdistelmä ’u-ii u-ii 

u-ih-hih-hu’. (– –) Intiaanin sotahuudossa intiaanien puhe kutistuu omituiseksi äänte-

lyksi, joka liitetään väkivaltaan ja sotaisuuteen. 

Leppänen (2011, 37) myös viittaa antropologi Meekin (2006), joka toteaa että ”valkoisissa 

populaarikulttuurin tuotteissa intiaaneille tyypillinen kieli on samankaltaista kuin ne kielet, 

joilla kuvataan vauvojen ja ulkomaalaisten puhetta”.  

Lopuksi Leppänen (2011, 38) kirjoittaa: 

Vaikka lapsuus ja lastenkulttuuri muuttuvat jatkuvasti, niissä säilyvät myös erilaiset perin-

teet. (– –) Eri ajoilta peräisin olevat laulut sisältävät monenlaisia käsityksiä esimerkiksi 

sukupuolesta, seksuaalisuudesta, kansallisuudesta, etnisyydestä ja rodusta. Kysymys etii-

kasta nousee tässä tilanteessa olennaiseksi. (– –) Musiikkikasvatuksessa kulttuurien koh-

taamisen haasteeseen on vastannut lähinnä monikulttuurinen musiikkikasvatus ja kulttuu-

rienvälinen musiikkikasvatustyö. (– –) Suomalaisuuden esittäminen maskuliinisena ja sen 

kytkeminen väkivaltaan ei edistä peruskoulun opetussuunnitelman toteutumista monikult-

tuurisuuden hyväksymisen suhteen. Tätä tavoitetta ei myöskään tuo muiden kulttuurien 

esitteleminen yhtenäisinä ja toisiksi nimettyinä entiteetteinä. Soi-kirjasarjan suhde perus-

koulun opetussuunnitelmassa mainittuihin, arvopohjaksi nimettyihin asioihin (– –) on hy-

vin ongelmallinen Oppikirjojen laatimisessa näiden arvojen toteutumisessa on vielä paljon 

työtä. (Leppänen 2011, 38.) 

Leppänen (2011, 39) jatkaa: 

Minkäänlainen lauluohjelmistojen sensurointi ei ole ratkaisu näihin ongelmiin Askel 

peruskoulun arvopohjan toteutumiseen olisi se, että musiikin oppikirjoissa ja musii-

kin tunneilla nostettaisiin näitä teemoja esille ja käsiteltäisiin niitä oppilaiden kanssa. 

Tällaisenaan tarkastelemani oppikirjasarja ei tarjoa välineitä erojen eettiseen käsitte-

lemiseen. 

Osaltaan Leppäsen huomiot ovat samansuuntaisia kuin esimerkiksi Westerlundin (2009, 

319). Summaavasti voisi siis todeta, että kuten esimerkiksi Leppänen (2011) ja Westerlund 
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(2009) tuovat esiin, oppikirjoissa on vielä yhä edelleenkin jopa aika räikeitä virheitä ja 

epäjohdonmukaisuuksia musiikkikasvatuksen filosofian kanssa. Kyse on varmasti tahatto-

mista virheistä, mutta ne kertovat ainakin tässä esiteltyjen tutkimusten valossa siitä, ettei 

kirjojen tekijät ole ehkä riittävän tietoisia  nykyaikaisen kriittisen monikulttuurisen mu-

siikkikasvatuksen pedagogisista linjauksista.  

6.2.7 Muutos 

Muutosdiskurssi rakentuu hyvin pitkälti historiallisuus- ja siirtodiskurssien varaan. Wes-

terlund (2009, 313) kirjoittaa ja antaa esimerkkejä siitä, kuinka muutos suomalaisessa mu-

siikkikasvatuksessa on aina herättänyt vastarintaa: 

Pelko koululaitoksen musiikkikulttuurin rappiosta, ulkomaisen ”keveämmän” musii-

kin tuhoisista vaikutuksista ja kansallisten perinteiden katoamisesta muistuttavat yl-

lättävän paljon omassa ajassamme viimeaikoina ilmenneitä huolestuneisuuden ilma-

uksia. Muutos synnyttää edelleen keskustelua ja velvoittaa musiikkikasvattajat poh-

timaan sen vaikutuksia ja omaa rooliaan siinä. Näiden kysymysten ympärillä on syn-

tynyt viime vuosikymmeninä keskustelu niin sanotusta monikulttuurisesta musiikki-

kasvatuksesta. (Westerlund 2009, 313.) 

Westerlund (2009, 314) jatkaa: 

Edelleen voidaan kuitenkin kysyä, millainen yksimielisyys musiikkikasvatuksessa 

vallitsee musiikillisesta moninaisuudesta? Kysytäänhän nyt, katoaako kansallisten 

laulujen tuntemus, häviääkö kuorolauluperinne, tai onko maahanmuuttajilla velvolli-

suus sopeutua suomalaisiin olosuhteisiin vai opettajilla ennemminkin velvollisuus 

ymmärtää ja ylläpitää maahanmuuttajalapsen erilaisuutta. Pitäisikö esimerkiksi saa-

melaisten tai romaniheimon musiikkiin tutustua paremmin yleissivistävässä musiik-

kikasvatuksessa? Onko kaikki moninaisuuden nimissä tapahtuva muutos toivottavaa 

ja kuinka monikulttuuriseksi musiikkikasvatus voi tai haluaa tulla, ja mihin musiik-

kikasvattajan vastuu loppuu? 

Edellisessä käytetään yleissivistysdiskurssia suhteessa konservaatiodiskurssiin ja plura-

lismidiskurssiin. Näiden asema nähdään kyseenalaisena, joka on tietysti monikulttuurisen 

musiikkikasvatuksen hengen mukainen, mikäli se nähdään dynaamisena ajan haasteisiin 

vastaavana kasvatuksen kriittisenä asenteena (kts. Westerlund 2009).  
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Schippers (2010, 40) niputtaa useita käytyjä diskursseja toteamalla, että 2010-luvulle tulta-

essa musiikkikasvatus on kohdannut useita tärkeitä ajatuksellisia muutoksia, joista monet 

ovat lisääntyvissä määrin muodostumassa osaksi globaalia ajattelua kulttuurisesta moni-

muotoisuudesta [globalisaatiodiskurssi]. Tällaisia ovat Schippersin (2010, 40–41) mu-

kaan seuraavat seikat: 1) Individuaaleista kontekstisidonnaisista traditioista rekontekstuali-

soituihin maailmanmusiikin [opetus]ohjelmiin [kontekstidiskurssi]. 2) Maailmanmusiikin 

materiaaleista on siirrytty maailmanmusiikin pedagogiaan [monikulttuurisen musiikki-

kasvatuksen diskurssi]. 3) Yksisuuntaisesta ohjeistamisen didaktiikasta kompleksien suh-

teiden tiedostamiseen [siirtodiskurssi]. 4) Yksittäisen autenttisuuden vaatimuksesta laa-

jempaan autenttisuuskäsitykseen ja strategiseen epäautenttisuuteen [autenttisuusdiskurs-

si]. 5) Staattisesta traditiokäsityksestä elävään traditiokäsitykseen [autenttisuus- ja siirto-

diskurssi]. 6) Sosiaalisesti rakentuneista kulttuuri-identiteeteistä individuaaleihin kulttuu-

ri-identiteetteihin [kulttuuri-identiteettidiskurssi]. 7) Henkilökohtaisista intohimoista 

[passions] globaaliin vastuuseen [globalisaatio- ja eettisyysdiskurssi].  

Schippers (2010, 42) esittelee edellisiin liittyen TCTF (edustaa laajasti ottaen koko siirto-

diskurssia) (Twelve Continuum Transmission Framework) mallinsa, joka kuvaa musiikin 

siirtämiseen liittyviä prosesseja:  

- Kysymys kontekstista 

1) staattinen traditio – jatkuva muutos 

2) ’rekontekstualisoitu’ autenttisuus – ’uusi identiteetti’ autenttisuus 

3) ’alkuperäinen’ konteksti – rekontekstualisaatio 

- Siirtämisen moodi 

4) atomistinen/analyyttinen – holistinen 

5) notaatioon pohjautuva – suullinen 

6) konkreettinen – abstrakti 

- Vuorovaikutuksen ulottuvuudet 

7) suuri etäisyys – pieni etäisyys 

8) individuaalikeskeinen – ryhmäkeskeinen 

9) sukupuolittunut – sukupuolineutraali 

10) epävarmuutta välttelevä – epävarmuutta suvaitseva 
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11) pitkän aikavälin orientaatio – lyhyen aikavälin orientaatio 

- Lähestymistavat kulttuuriseen monimuotoisuuteen 

12) monokulttuurinen – monikulttuurinen – interkulttuurinen – transkulttuurinen. (Schip-

pers 2010, 42.) 

Schippers (2010, 42) sanoo, että TCTF voi olla tehokas väline parempaan ymmärrykseen 

musiikilliseen siirtämiseen liittyvistä prosesseista. Schippersin viitekehystä voidaan katsoa 

neljästä näkökulmasta: tradition, instituution, opettajan ja oppilaan. Viitekehyksen ei sisäl-

ly mitään oikeaa tai väärää, tuomitsevaa tai preskriptiivistä, vaan sen tarkoitus on lisätä 

tietoisuutta tietoisista ja alitajuisista valinnoista, joita musiikin siirtämisen prosesseissa 

voidaan tehdä. Schippers (2010, 43) kuitenkin toteaa, että tietynlaista yhteneväisyyttä on 

havaittavissa: vasemmalle puolelle sijoittuu usein formaalit, institutionaaliset prosessit ja 

oikealle informaalit, yhteisökeskeiset prosessit.  

Schippersin (2010, 43) mukaan ongelmat maailmanmusiikkien opettamisessa instituutiois-

sa ja formaalissa ympäristössä, johtuvat kulttuurisen monimuotoisuuden kompleksisuuden 

aliarvioimisesta. Hänen mukaansa opetuksessa onnistutaan todennäköisemmin, jos insti-

tuutiot, opettajat ja oppilaat ovat tietoisia valinnoista, joita heillä on mahdollista tehdä, ja 

ovat kykeneviä mukautumaan eri positioiden vaatimuksiin liikkumalla eri vaihtoehtojen 

välillä tarpeen mukaan.  

Odendaal (2010, 23) käy artikkelissaan Teaching every learner: variety in the light of mul-

ticulturality and difference läpi Schippersin (2010) TCTF -mallia todeten sen ansiot, mutta 

myös esittäen parannusehdotuksia. Odendaalin (2010, 23) mukaan malli ei ota huomioon 

eroja oppilaiden välillä, kuten oppimistyylejä. Niinpä Odendaal (2010, 23–26) päätyy va-

litsemaan 1970-luvulla kehitetyn, nk. Dunn & Dunn -mallin, joka on ikään kuin TCTF -

mallin vastine oppimistyylien puolelta. Tässä mallissa argumentoidaan, että oppilaiden 

välillä on 21 elementtiä, jotka erottavat heitä oppijina toisistaan. Nämä 21 elementtiä on 

kategorisoitu viiteen ryhmään: ympäristö, emotionaalisuus, kognitiivisen prosessoinnin 

taipumus, fysiologiset seikat ja sosiologiset seikat. Artikkelissaan Odendaal (2010, 26–28) 

ehdottaa näiden kahden mallin yhdistämistä kokonaisvaltaisemman, jokaisen oppijan huo-

mioivan opetuksen apuvälineeksi. Schippersin (2010) esittelemä TCTF -malli on merkittä-

vä saavutus, jonka voidaan katsoa olevan tulosta pitkästä kehittelyprosessista. Hän nimit-

täin esitteli samansuuntaisia ajatuksia Musiikkikasvatus-lehdessä jo vuonna 1999. Mallis-

saan hän niputtaa monia monikulttuurisen musiikkikasvatuksen diskursseissa esiin tulleita 
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asioita yhteen, etsien toimivaa mallia usein hankalaksi miellettyyn opetuksen muotoon. 

Odendaalin (2010) esittämät parannusehdotukset eivät vielä tämän tutkielman teon aikana 

ole näkyvästi tulleet huomioiduksi, vaikka sisältääkin aiheellista kritiikkiä. 

6.2.8 Tapauskuvaukset 

Lähestyttäessä 2010-lukua Musiikkikasvatus-lehdessä alkoi näkyä useita tapaustyyppisiä 

kuvauksia ja raportteja erilaisista yksittäisistä tutkimuksista tai eri tilanteista, joissa moni-

kulttuurinen musiikkikasvatus on läsnä tavalla tai toisella. Tällaisia artikkeleita olivat Mu-

siikkikasvatus-lehden (2010) ensimmäisessä numerossa: Ylva Hofvander-Trulssonin Mu-

siikillinen kasvatus maahanmuuttajavanhempien silmin (2010), Eva Sætherin Musiikkikas-

vatus ja toinen (2010), Michaela Schwarzbauerin Itävaltalaisoppilaat ja persialainen kult-

tuuri kohtaavat: kahden musiikinopetusprojektin reflektointia (2010), Esbjörn Wettermar-

kin Thăng long ca trù club – uusia lähestymistapoja vanhaan musiikkiin (2010) ja Laura 

Miettisen Monimuotoinen musiikki -hanke (2010). Tällaisten tapauskuvausten suuri määrä 

ja jatkuva yleistyminen kertoo paradigman vakiintumisesta, koska silloin ei tarvitse joka 

kerta perustella filosofisia periaatteita, joiden pohjalle mikäkin tutkimus rakentuu.  

Hofvander-Trulsson (2010) esittelee artikkelissaan väitöskirjansa tuloksia, jossa hän tar-

kasteli ei-ruotsalaisten vanhempien narratiiveja keskittyen musiikkikoulujen ja musiikin 

yksityisopetuksen rooliin kasvatuksessa. Haastattelut toivat esiin seuraavanlaisia ydindis-

kursseja: konfliktoituvat kulttuuriset identiteetit perheiden sisällä, lapsen akkulturaatio, 

sukupuolittuneet odotukset eri etnisissä ryhmissä sekä pyrkimys statuksen ja henkisen pää-

oman saavuttamiseen. Konfliktoituvat identiteetit perheiden sisällä kertovat samaa kuin 

mitä esimerkiksi Westerlund (1998, 2009) ja Helms (2003) pohtivat, että missä määrin 

oman synnyinmaansa tai -kulttuurinsa perinnemusiikit ovat osa nykynuoren identiteettiä ja 

missä määrin he niitä haluavat tuoda edes esiin kouluissa? 

Sæther (2010) taas pohtii tutkimuksessaan sitä, mitä tiedämme niiden ihmisten tarpeista, 

jotka osallistuvat non-formaaliin musiikin opetukseen monikulttuurisilla alueilla, Akatemi-

an ja kunnallisten musiikkikoulujen ulkopuolisilla tahoilla. Mikä motivoi opiskelijoita? 

Tulososassa esiin tulevat seuraavat kategoriat: identiteetti, musiikin kaipuu, hybriditeetti, 

oppiminen, nostalgia, yllätykset, vastustukset, kuvitteelliset kotimaat ja tulevaisuus. Eli 

identiteetidiskurssi tuntuu olevan maahanmuuttodiskurssissa suhteessa kasvatuksen 

tehtäviin hyvin keskeisellä sijalla ja näyttäisi liittyvän mm. Ruokosen (1999) kirjoitukseen, 
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jossa hän sanoo musiikilla olevan tärkeä rooli maahanmuuttajien identiteettien rakentumi-

sessa. Lopuksi Sæther (2010) toteaa, että ajatus oppimisesta joltakin vastakohtana oppimi-

selle jostakin implikoi erilaisia näkökulmia Toiseen, joka liittyy interkulttuurisen kom-

petenssin diskurssiin. 

Paradigmadiskurssiin (esteettisen kokemuksen ja tekemisen myötä) liityen aineistosta 

tulee esille uusi määritelmä, polyesteettinen kasvatus: Schwarzbauer (2010) heijastelee 

interkulttuurisuuden ajatusta polyesteettisen kasvatuksen ideaa vasten. Polyesteettisen aja-

tuksen mukaan hyvässä musiikinopetuksessa sekä musiikin vastaanottaminen että tuotta-

minen ovat tasavertaisessa asemassa. Schwarzbauer (2010) ottaa myös käytännön esi-

merkkejä opetuksesta suhteessa sen eettiseen ja esteettiseen merkitykseen.  

Myös konservaatio- ja siirtodiskurssit kuuluvat erilaisiin tapauskuvauksiin: Wettermar-

kin (2010) artikkeli kertoo projektista, jossa pyritään elvyttämään häviämässä olevaa Poh-

joisvietnamilaista kamarimusiikinlajia ca trù:ta. Artikkeli pyrkii kuvaamaan vietnamilaisen 

ca trù opettajan näkemyksiä traditiosta, muutoksesta ja musiikkikasvatuksesta sekä sitä, 

kuinka musiikkikasvatus voi johtaa muutokseen ja häviämässä olevan musiikinlajin kestä-

vyyteen vietnamilaisessa yhteiskunnassa. Wettermarkin siirtodiskurssi vahvistaa Schipper-

sin (2010) TCTF-mallin tiettyjä osia, mutta on toisaalta varsin yksipuolinen näkemykses-

sään mikäli näitä ajatuksia heijastetaan TCTF -mallin monipuolisiin ratkaisumahdollisuuk-

siin. Toki Schipperskin sanoo, että tilanteesta riippuen opetuksessa voi käyttää erilaisia 

lähestymistapoja, malli auttaa lähinnä tiedostamaan monet vaihtoehdot ja sen, miten itse 

toimii.  

Maahanmuuttodiskurssien lisäksi 2010-luvulla (aineistoni puitteissa) aletaan puhua syr-

jäytyneitä ja tai syrjäytymisen vaarasta (syrjäytymisdiskurssi), joka on viimeistään 2000-

luvulla noussut räjähdysmäisesti isoksi ongelmaksi. Myös vähemmistökulttuurit (vähem-

mistökulttuuridiskurssi) hieman yllättävästi tulevat esiin ensi kerran vasta lähestyttäessä 

2010-lukua (ks. myös Toivanen 2009). Miettisen (2010) artikkeli kertoo vuosina 2007 ja 

2008 toteutetusta Monimuotoinen musiikki -hankkeesta, jonka tehtävä oli kartoittaa suo-

malaisen musiikkikasvatuksen ja musiikkielämän eri kohderyhmien nykytilanne ja kehit-

tämisen tarpeet. Kohderyhmiä olivat vähemmistökulttuurit ja maahanmuuttajat, erilaiset 

oppijat sekä syrjäytymisuhan alla olevat ja syrjäytyneet. 

Vastausten perusteella maahanmuuttajat tarvitsevat lisää pedagogista ja muuta ammatillista 

koulutusta. Maahanmuuttajilla on suuri vaara syrjäytyä, joka johtuu mm. musiikkioppilai-

tosten korkeista maksuista tai lasten kulttuurisesta taustasta, joka estää heitä osallistumasta 
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musiikinopetukseen kouluissa ja oppilaitoksissa. Perinteisen saamelaismusiikin tilasta ol-

tiin huolestuneita ja lisää päteviä saamenkielisiä opettajia sekä oppimateriaalia kaivattiin. 

Suomenkielisen valtaväestön ja suomenruotsalaisten keskuudessa kehittämisenkohteeksi 

nähtiin mm. maailman ja vähemmistöjen musiikkikulttuurien koulutus. Erilaisten oppijoi-

den kohdalla kehittämisenkohteiksi mainittiin mm. monikulttuurinen täydennyskoulutus 

musiikkiterapeuteille. (Miettinen 2010, 93–94.) 

Musiikkikasvatus-lehden vuosikerrassa 14, numero 1 (2011) on oma lukunsa Sibelius-

Akatemiassa pidetystä symposiumista (8th ISPME symposium kesäkuussa 2010). Paneelin 

aiheena oli ”Intercultural perspectives on music education: can my music be your music 

too?” ja se pyöri tapaustutkimuksen ympärillä, joka käsitteli pohjoisintialaisen taidemusii-

kin opetusta Alankomaissa (Rao 2011).  

Rao (2011a) käsittelee tekstissään hänen kokemuksiaan opettaa ”toisen” musiikkia (intia-

laista taidemusiikkia) ”toisille” (länsimaisille musiikinopiskelijoille) [siirtodiskurssi]. Rao 

(2011a, 63) toteaa, että usein  ajatellaan tämänkaltaisen musiikin olevan niin täydellisesti 

vierasta länsimaisille, että sen opiskelu on täysin mahdoton tehtävä. Rao (2011a, 72) on 

kuitenkin eri mieltä ja kertoo Rotterdamin konservatoriossa saamiensa kokemuksien perus-

teella, että on täysin mahdollista oppia musiikkia erillään sen alkuperäisestä kontekstista 

ilman musiikillisia kompromisseja. Joskin hänen mukaansa on myös mahdollista sulauttaa 

”toinen” ”omaan” traditioon ja saada näin aikaan ”uusi toinen”. Rao (2011a, 73) viittaa 

vielä käsitykseen saavuttamattomasta vieraasta musiikkikulttuurista muistuttaen, että on-

han olemassa valtavasti aasialaisia muusikoita, jotka ovat omaksuneet länsimaisen musiik-

kisysteemin perinpohjaisesti [enkulturaatiodiskurssi].  

Schippers (2011) reflektoi omia näkökulmiaan (siirto- ja kontekstidiskurssi) liittyen 

Raon (2011a) esitykseen. Schippers (2011, 75) vastaa heti alkuun implisiittisesti ”yes” 

kysymykseen ”can my music be your music too?”. Hän myös vahvistaa Raon näkemyksiä 

siitä, että ”toisen” musiikkia voi hyvin oppia eri konteksteissa viitaten mm. jazziin ja Lati-

nalaisen Amerikan musiikkityyleihin, joita on hyvin suurella menestyksellä soitettu muual-

lakin kuin niiden alkuperäisessä ympäristössään. Lisäksi hän toteaa intialaisen taidemusii-

kin kohdalta, että ennen siirtymistään länsimaihin, intialainen taidemusiikki on rekonteks-

tualisoitunut jo useita kertoja: hindutemppeleistä muslimihoveihin, sieltä varakkaille 

maanomistajille ja lopulta koulutetulle, pääosin keskiluokkaiselle yleisölle. Schippers 

myös toivoo Raon tapaan, mystiikan poistumista musiikin siirron ympäriltä. (Schippers 

2011, 75.) 
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Knudsen (2011, 77) ottaa kantaa Raon (2011a) kommenttiin intialaisen taidemusiikin ”lä-

hes autonomisesta luonteesta” (universaalisuusdiskurssi), joka mahdollistaa sen helpon 

siirtämisen (siirtodiskurssi) eri konteksteihin. Kundsen sanoo Raon kommentin olevan 

ristiriidassa Raon toteaman kanssa, jossa hän rohkaisee oppilaitaan matkustamaan Intiaan, 

hakemaan kokonaisvaltaista tuntumaa intialaiseen musiikkiin ja sen sosio-kulttuuriseen 

ympäristöön. Knudsen päättelee raon viittaavan autenttisuusdiskurssissaan ”historialli-

sesti oikeaan” ja ”kuten alkuperäisessä sosiaalisessa kontekstissa” -tyyppiseen autenttisuu-

teen (vrt. Schippers 2010) kun hän (Rao 2011a) puhuu intialaisen taidemusiikin ”musiikil-

lisesta kieliopista”, ”ytimestä”, ”oikeaoppisesta komponentista” siirtämisen ja musiikin 

lähes autonomisen luonteen yhteydessä. Knudesn (2011, 78) kysyykin, että mitä tapahtuisi 

jos ”toisen” musiikki muuttuisikin uudessa kontekstissaan ”omaksi” musiikiksi? Voisiko 

intialaisen taidemusiikin kohdalla olla mahdollista kehittyä tulevaisuudessa rinnakkaisia 

uusia traditioita? 

Lundberg (2011, 80) toteaa, että ollaksemme kykeneviä opettamaan musiikkia tarvitsemme 

jonkin asteista formalismia ja kuvailevaa kieltä. Tämä taas johtaa institutionalisoitumiseen. 

Miten tämä vaikuttaa musiikin eri kerroksiin? Lundberg (2011, 81) kuvailee institutionali-

soitumisen prosessiin kuuluvan seuraavia tekijöitä: identifikaatio, luokittelu, standardisoi-

minen ja homogenisoiminen. Lundbergin kysymyksessä on kyse kontekstidiskurssista. 

Lundberg (2011, 82) kysyykin, että onko opetus osa traditiota vai ei? Jos vastaus on kyllä, 

ei ole ongelmaa: musiikki elävässä traditiossa on jatkuvasti muutoksen alla ja koska opetus 

on osa traditiota, pedagogisten tilanteiden tuomat muutokset ovat normaaleja. Mutta mikäli 

musiikkikasvatus nähdään erillisenä alueena, on asia ongelmallisempi: musiikin siirto näh-

dään tällöin objektiivisena toimintana. Tällöin tavallisesti pyritään autenttisuuteen joko: 

kokonaisvaltaisuudella, jossa tuodaan konteksti luokkahuoneeseen tai osallistumisella, 

jossa viedään luokkahuone kontekstiin. Lopuksi Lundberg kysyy, että mikä on opettajan 

asema traditiossa?  

Mans (2011, 83) on huolissaan siitä, kuinka hyvin musiikki lopulta ”matkustaa”, tuleeko 

musiikin merkityksetkin ymmärretyksi uudessa kontekstissaan niin hyvin kuin pitäisi. 

Mans (2011, 85) toteaa, että soiva materiaali matkustaa hyvin, mutta koko muu maailma, 

joka ko. musiikkiin liittyy saa uudessa ympäristössään erilaisia uusia merkityksiä (kon-

tekstidiskurssi). Raon (2011a) ajatukseen sosio-kulttuuristen assosiaatioiden ja sivumerki-

tysten progressiivisesta vähentämisestä siirtämisen yhteydessä Mans (2011, 85) kommen-

toi, että juuri tällöin musiikki objektifioituu ja näin tekemällä musiikki saa uusia erilaisia 
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merkityksiä. Mans (2011, 86) päättää artikkelinsa toteamalla, että musiikki menettää arvo-

jaan ja merkityksiään matkustaessaan ja tulee se koskemaan ennen pitkää kaikkia musiik-

keja. Kun kaikki tietävät vähän kaikesta musiikista, mutta ei mistään syvällisesti, musiikis-

ta tulee pelkkää viihdettä. Toisaalta ”kaikesta vähän tietäminen” liittyy myös yleissivistys- 

ja konservaatiodiskursseihin.  

Lopuksi Rao (2011b, 90–92) vastaa hänelle esitettyihin kommentteihin. Hän tarkentaa, 

ettei tarkoita intialaisen taidemusiikin ”lähes autonomisella luonteella” sitä, että musiikki 

tulisi säilöä ”sosiokulttuuriseen vakuumipakkaukseen”, vaan sitä että taidemusiikki Intias-

sa on verrattuna muihin Intian musiikinlajeihin lähes autonominen johtuen sen tarkoin 

määritellyistä sisällöistä. Hän myös toteaa, että rinnakkaisia uusia traditioita voi vapaasti 

tietenkin muodostua, mutta on huomattava, että heidän konservatoriossaan nimen omaan 

tarkoituksena on opiskella intialaista taidemusiikkia siten, että se olisi täysin verrattavissa 

ja samanlaista kuin Intiassa, ilman siirron yhteydessä tapahtuvia muutoksia. Siihen, että 

voisiko intialaiselle taidemusiikille kehittyä uusia traditioita muualla maailmassa, Rao vas-

taa omana mielipiteenään hieman skeptisesti, että tällainen aiheuttaisi ko. musiikille ”liuk-

kaan alustan, jossa ei tietäisi mihin astua tai minne jatkaa”. 

Yhteenvetona näistä lähinnä vierailevien kirjoittajien teksteistä voisi todeta sen, että monet 

asiat joita he toivat esiin olivat jo Suomessa aiemmin käsiteltyjä, kuten konteksti-, siirto-, 

autenttisuus-, universaalisuus- ja yleissivistysdiskurssit. Tosin suomalaiselle kirjoitta-

miselle vastapainona heidän tekstit käsittelivät tapaustutkimuksia, joka ei tunnu suomalais-

ten musiikkikasvatustutkijoiden keskuudessa olevan kovin yleistä. Paradigma on näiden 

tutkimusten valossa vakiinnuttanut asemansa, joten erikoistuneimmille tutkimuksille olisi 

myös Suomessa mahdollisuus.  

6.3 Yhteenveto diskursseista eri kategorioissa 

Käyn vielä tiivistetysti läpi jokaisen kategorian osalta koodatut diskurssit. On tärkeää 

huomata, että kohdistin analyysini vain monikulttuurista musiikkikasvatusta käsitelleisiin 

artikkeleihin. Diskurssianalyysin periaatteiden mukaisesti kuitenkin tulee ottaa huomioon 

myös varsinaisen aineiston ulkopuolella olevat, mutta sen olemassaoloon vaikuttavat teki-

jät. Yksi tällainen asia on David Elliottin vuonna 1995 julkaisema Music matters -kirja. 

Voidaan sanoa, että se todenteolla käynnisti keskustelun myös monikulttuurisesta musiik-

kikasvatuksesta. Niin ikään koko musiikkikasvatuksen silloinen paradigma (esteettinen 
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musiikkikasvatusfilosofia) sai itselleen uuden haastajan praksiaalisesta musiikkikasvatusfi-

losofiasta, joten lukuisat diskurssit musiikin ja musiikkikasvatuksen perusolemuksesta 

myös käynnistyivät jo tuolloin, ja itse asiassa jo aikaisemminkin. Tämä näkyi aineistossani 

mm. siinä, että kun Musiikkikasvatus-lehteä vuonna 1996 alettiin julkaista, oli musiikki-

kasvatuksen filosofia yksi yleisimmistä aiheista. Tämä ei kuitenkaan näy kategorioissani 

diskursseina, juuri em. aineiston rajaamiseen liittyvistä syistä.  

Musiikkiontologia. Diskurssit musiikkiontologiasta monikulttuurista musiikkikasvatusta 

käsittelevissä artikkeleissa tulivat mukaan vuonna 1998, jolloin myös monessa mielessä 

keskustelu monikulttuurisesta musiikkikasvatuksesta ylipäätänsä käynnistyi Suomessa 

praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian aikana. Monikulttuurisesta musiikkikasvatuksesta 

voidaan katsoa toki puhutun jo aiemminkin (jopa aikaisemmissa artikkeleissa Musiikki-

kasvatus-lehdessä), mutta edelleen tarkastelun kohteena onkin siis monikulttuurisen mu-

siikkikasvatuksen määrittyminen musiikkikasvatuksen uudessa paradigmassa ja nimen 

omaan sellaisissa artikkeleissa, jotka käsittelevät monikulttuurista musiikkikasvatusta eri-

tyisesti (eivätkä siis esim. praksiaalista musiikkikasvatusfilosofiaa yleisesti). Vuodet 1996–

1997: ei mitään. Vuosi 1998: sosiaalisen organisaation-, paradigma-, universaalisuus-, 

enkulturaatio-, konteksti-, pedagoginen-, didaktinen-, autenttisuus-, rekontekstuali-

sointi-, kriittisen pedagogiikan-, muutos- ja globalisaatiodiskurssit. Vuosi 1999: kon-

servatiivisuus-, siirtämis-, ja pragmatismidiskurssit. Vuodet 2000–2001: ei mitään. 

Vuosi 2002: paradigma-, pragmatismi-, enkulturaatio-, konteksti- ja autenttisuusdis-

kurssit. Vuosi 2003: autenttisuusdiskurssi. Vuodet 2004–2008: ei mitään. Vuosi 2009: 

muutos-, globalisaatio-, markkinatalous-, internet-, postmodernismi-, rekontekstuali-

sointi-, autenttisuus-, konteksti- ja uusintamisdiskurssit. Vuosi 2010 kontekstidiskurs-

si. Vuodet 2011–2012: ei mitään. 

Musiikin ontologiaa käsiteltiin aineistossani hyvin paljon. Vuosina 1996–1997, joissa ai-

emman kappaleen kohdalla lukee ”ei mitään”, aihetta käsiteltiin myös mutta yleisen mu-

siikkikasvatusfilosofisen keskustelun puolella, johon en nyt kiinnittänyt kovin paljoa huo-

miota. Keskeisimpinä seurauksina diskurssin myötä paradigmojen (esteettinen ja praksiaa-

linen) välinen kuilu sai ”sillan” pragmatismista. Autenttisuuden vaatimus yleisesti ottaen 

todettiin mahdottomaksi ja korvattiin näkemyksellä, että etenkin musiikkikasvatuksessa 

erilaiset lähestymistavat ja kulloisetkin kasvatustavoitteet määrittelivät sen, miten musiik-

kia lähestytään ja rekontekstualisoidaan. Se millaiset diskurssit eri aikoina painottuivat 
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kuvastaa myös aina ko. ajan haasteita ja uusia ilmiöitä. Tämä näkyy erityisen selvästi 

2000-luvulla lisääntyneinä globalisaatio- yms. diskursseina.  

Monikulttuurisuus. Vuodet 1996–1997: ei mitään. Vuosi 1998: monikulttuurisen musiik-

kikasvatuksen määrittely-, hegemonia-,  pluralismi-, yhteiskunta-, suvaitsevaisuus-, 

paradigma-, relativismi-, kriittisen pedagogiikan-, demokratia-, pakolais-, siirtolais- 

ja maahanmuuttodiskurssit. Vuosi 1999: maahanmuutto-, hegemonia, ja monik. mus. 

kasv. määrittelydiskurssit. Vuosi 2000: monik. mus. kasv. määrittely-, kriittisen teori-

an-, kriittisen pedagogiikan- ja pragmatismidiskurssit. Vuosi 2001: ei mitään. Vuosi 

2002: monik- mus. kasv määrittely-, siirto-, pragmatismi-, pluralismi-, kulttuurisensi-

tiivisyys-, uskonto-, kulttuuri-identiteetti ja maahanmuuttodiskurssit. Vuosi 2003: 

globalisaatio- ja lokalisaatiodiskurssit. Vuodet 2004–2008: ei mitään. Vuosi 2009: kriit-

tisen pedagogiikan diskurssi. Vuosi 2010: monikulttuurisuus- ja monik. mus. kasv. 

määrittelydiskurssit. Vuodet: 2011–2012: ei mitään.  

Monikulttuurisuuden kategoria oli myös yksi isoimmista kategorioista tässä aineistossa. 

Monikulttuurisuuden huomioimista musiikkikasvatuksessa ja kasvatuksessa ylipäätään 

lähestyttiin hyvin paljon argumentoimalla yhteiskunnallisten sen hetkisten tosiasioiden 

(kuten lisääntynyt maahanmuutto) sekä tulevaisuudennäkymien näkökulmista. Tällöin 

esiin nousi vaatimukset moniarvoisuudelle ja interkulttuuriselle kompetenssille. Vallitse-

viin yhteiskunnallisiin epäkohtiin parannusta nähtiin tarvittavan erityisesti kriittisen peda-

gogiikan näkökulmasta, joka myös yksittäisenä diskurssina oli hyvin vahva läpi lähes koko 

aineiston tullen esiin eri kategorioissa monina eri vuosina. Vuonna 1998 myös selvästi 

vielä haettiin sisältöjä ylipäätään määritelmälle monikulttuurinen musiikkikasvatus, tässä 

tietysti kuvastuu myös koko musiikkikasvatuksen kentällä ollut murroskausi uuteen para-

digmaan siirryttäessä 1990-luvulla. Monikulttuurisuuden kategoriassa myös länsimaisen 

musiikkisysteemin hegemoninen asema musiikkikasvatuksessa tuotiin esiin yhtenä vahva-

na diskurssina niin ikään.  

Identiteetti. Vuodet 1996–1997: ei mitään. Vuosi 1998: kulttuuri-identiteetti-, humanis-

tinen, kriittisen pedagogiikan-, sosiaalisen organisaation ja enkulturaatiodiskurssit. 

Vuosi 1999: enkulturaatio-, kulttuuri-identiteetti- ja maahanmuuttodiskurssit. Vuodet 

2000–2001: ei mitään. Vuosi 2002: identiteettidiskurssi. Vuosi 2003: globalisaatio- ja 

itsetuntodiskurssit. Vuosi 2004: ei mitään. Vuosi 2005: enkulturaatio-, identiteetti-, 

yleissivistysdiskurssit. Vuodet 2006–2008: ei mitään. Vuosi 2009: identiteetti-, kriittisen 
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pedagogiikan-, pragmatismi- ja globalisaatiodiskurssit. Vuosi 2010: identiteetti- ja 

maahanmuuttodiskurssit. Vuodet 2011–2012: ei mitään.  

Identiteetti kategoriaa rakensivat diskurssit toisaalta maahanmuuttajien identiteettien näkö-

kulmasta, toisaalta valtaväestöön kuuluvien identiteettien näkökulmasta. Tähän kategori-

aan globalisaation vaikutus on ilmeinen. Identiteetin kategoria ei ollut suurin, mutta silti 

sisällöltään merkittävä. Keskustelu oppimiskäsityksistä ja hyvästä kasvatuksesta on vah-

vasti sidoksissa käsityksiin identiteetistä ja sen muotoutumisesta. Eri diskurssit tässä kate-

goriassa ikään kuin tukivat argumentteja muissa kategorioissa (kuten monikulttuurisuuden 

ja opetussuunnitelman kategoriassa).  

Opetussuunnitelma. Vuodet 1996–1997: ei mitään. Vuosi 1998: hegemonia-, paradigma-, 

interkulttuurisen kompetenssin-, autenttisuus-, muutos-, globalisaatio-, integraatio-, 

konteksti-, siirtovaikutus-, holistisuus-, uskonnollisuus-, poliittisuus-, monik. musa. 

kasv. määrittely-, pluralismi-, kriittisen pedagogiikan-, suvaitsevaisuus-, enkulturaa-

tio-, sosialisaatio-, reformipedagoginen-, praksialismi- ja pragamastismidiskurssit. 

Vuosi 1999: hegemonia-, eettisyys-, yleissivistys-, musiikin arvo-, siirtovaikutus- ja 

pragmatismidiskurssit. Vuodet 2000–2001: ei mitään. Vuosi 2002: luovuus-, suvaitse-

vaisuus-, holistisuus-, relativismi-, hegemonia-, historiallinen-, konteksti- ja musiikin 

arvo diskurssit. Vuosi 2003: globalisaatio-, identiteetti-, interkulttuurisen kompetens-

sin-, pluralismi-, lokalisaatio-, globalisaatio- ja siirtämisdiskurssit. Vuosi 2004: ei mi-

tään. Vuosi 2005: reformipedagoginen-, paradigma-, integrointi-, eheyttämis- ja aihe-

kokonaisuusdiskurssit. Vuosi 2006: ei mitään. Vuosi 2007: yleissivistys- ja kansainvä-

lisyysdiskurssit. Vuosi 2008: ei mitään. Vuosi 2009: historiallisuus-, musiikin arvo-, 

pluarlismi-, luovuus-, autonomisuus-, konteksti-, hegemonia-, interkulttuurisen kom-

petenssin- ja monik. mus. kasv. määrittelydiskurssit. Vuodet 2010–2012: ei mitään.  

Opetussuunnitelman kategoria yhdessä ontologian ja monikulttuurisuuden kategorioiden 

kanssa muodostavat suurimmat kategoriat aineistoni puitteissa. Se, että opetussuunnitelma 

kategoriana on iso on tietysti loogista, sillä koko keskustelun monikulttuurisesta musiikki-

kasvatuksestahan pitäisi heijastua opetussuunnitelmaan. Eli tämän vuoksi sieltä löytyy 

myös samoja argumentoinnin muotoja.  

Opettajakoulutus. Vuosi 1996: opettajakoulutuksen uusintamis-, pluralismi-, huma-

nismi- ja identiteettidiskurssit. Vuosi 1997: ei mitään. Vuosi 1998: opettajakoulutuksen 

uusintamis-, suvaitsevaisuus- ja kontekstidiskurssit. Vuodet 1999–2004: ei mitään. 

Vuosi 2005: konservaatio-, siirto ja ekologisuusdiskurssit. Vuodet 2006–2008: ei mi-
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tään. Vuosi 2009: autenttisuus- konteksti- ja historiallisuusdiskurssit. Vuosi 2010: in-

terkulttuurisen kompetenssin-, kulttuurisensitiivisyys ja globalisaatiodiskurssit. Vuo-

det 2011–2012: ei mitään. Kun tarve monikulttuuriselle lähestymistavalle musiikkikasva-

tuksessa nähtiin paljon aiempaa suuremmaksi ja kun yhteiskunnan myös katsottiin muuttu-

van nopeasti kansainvälisemmäksi ja monikulttuurisemmaksi, on selvää että myös opetta-

jakoulutuksenkin katsottiin tarpeelliseksi mukautua ajan vaatimuksiin.  

Opetusmateriaali. Vuodet 1996–1997: ei mitään. Vuosi 1998: kulttuurisensitiivisyys-, 

hegemonia- ja enkulturaatiodiskurssit. 1999–2002: ei mitään. Vuosi 2003: hegemonia- 

ja stereotypiadiskurssit. Vuodet 2004–2006: ei mitään. Vuosi 2007: historiallisuusdis-

kurssi. Vuosi 2008: ei mitään. Vuosi 2009: kriittisen pedagogiikan- ja piilo-

opetussuunnitelmadiskurssit. Vuosi 2010: ei mitään. Vuosi 2011: feminismi-, piilo-

opetussuunnitelma-, uskonto- ja stereotypiadiskurssit. Vuosi 2012: ei mitään. Pääsään-

töisesti opetusmateriaalin kategoriasta voi todeta sen, että oppimateriaalin katsottiin olevan 

musiikkikasvatusfilosofian näkemyksistä huomattavan paljon aikaansa jäljessä.  

Muutos. Vuodet 1996–2008: ei mitään. Vuosi 2009: historiallisuus-, siirto-, yleissivistys-, 

konservaatio- ja pluralismidiskurssit. Vuosi 2010: globalisaatio-, konteksti-, moni-

kulttuurisen musiikkikasvatuksen-, siirto-, autenttisuus-, kulttuuri-identiteetti- ja 

esteettisyysdiskurssit. Vuodet 2011–2012: ei mitään. Muutoksen kategoriassa tiivistyy 

etenkin ontologian kategoriassa hyvin usein esiintyneet diskurssit autenttisuudesta ja kon-

tekstista sekä niiden huomioimisesta musiikkikasvatuksessa. Merkittävimpänä seurauksena 

tuosta diskurssista Schippers (2010) esittää TCTF-mallinsa, joka tiivistää koko käydyn 

diskurssin ja tuo musiikkikasvattajille selkeän mallin, joka auttaa tiedostamaan mistä kai-

kista näkökulmista ja millä kaikilla siirtämisen muodoilla musiikkia voidaan opettaa.  

Tapauskuvaukset. Vuodet 1996–2009: ei mitään. Vuosi 2010: identiteetti-, maahanmuut-

to-, intekulttuurisen kompetenssin-, paradigma-, konservaatio-, siirto-, syrjäytymis- 

ja vähemmistökulttuuridiskurssit. Vuosi 2011: siirto-, enkulturaatio-, konteksti-, uni-

versaalisuus-, autenttisuus-, yleissivistys- ja konservaatiodiskurssit. Vuosi 2012: ei 

mitään. tapauskuvausten mukaantulo ja keskustelun hiipuminen filosofisista perusteista 

kertoo kuin oppikirjan mukaisesti uuden paradigman vakiintuneesta asemasta, joka mah-

dollistaa tutkimuksen erikoistumisen ja tiedon kumuloitumisen.  
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6.4 Lopuksi 

Loppuyhteenvetona voi todeta sen, että kun katsoo miten eri kategoriat ja niiden sisältämät 

diskurssit painottuivat eri vuosina, voi helposti huomata tiettyjen kategorioiden ja tiettyjen 

diskurssien painottuneen eri tavalla riippuen ajankohdasta. Suurin painopisteen muutos 

näyttää tapahtuneen paradigman muutoksen seurauksena. 1990-luvun lopulla keskustelu 

oli kiivainta musiikin ontologiaan, monikulttuurisuuteen ja opetussuunnitelmaan liittyvissä 

seikoissa. Tämä kertoo tieteellisen vallankumouksen (ks. Kuhn 1994) tilasta hyvin selkeäs-

ti kun ottaa huomioon vielä tuona aikana korostuneet diskurssit (kaikissa kategorioissa): 

mm. paradigma-, konteksti-, autenttisuus-, pragmatismi-, monikulttuurisen musiikkikasva-

tuksen määrittely-, hegemonia-, pluralismi- ja kriittisen pedagogiikan diskurssit. Lähestyt-

täessä 2010-lukua em. kategorioiden osalta keskustelu oli jo laantunut, mutta vastaavasti 

eniten kirjoitettiin kategorioihin opetusmateriaali, muutos ja tapauskuvaukset liittyvistä 

asioista. 

Keskustelun painopiste muuttui siis selvästi filosofisten periaatteiden pohdinnasta käytän-

nön haasteiden ja tilanteiden sekä yksittäisten erikoistuneiden tutkimusten kuvauksiin. 

Tämä kertoo musiikkikasvatuksen siirtyneen 2000-luvulla ns. normaalitieteen vaiheeseen 

(ks. Kuhn 1994), jossa tutkimus voi erikoistua kun filosofista pohjaa ei tarvitse määritellä 

joka kerta erikseen. Melko tasaisesti keskustelua käytiin koko tämän tutkimuksen aikajän-

teellä identiteetin ja opetussuunnitelman kategorioissa. Tämä selittyy nähdäkseni sillä, että 

identiteetin kategoriassa olevat diskurssit toimivat usein ikään kuin lisäargumentteina 

muille diskursseille ja toisaalta identiteetti ja sen muotoutuminen on otettava jatkuvasti 

huomioon puhuttaessa ideaalista kasvatuksesta. Opetussuunnitelman taas tulisi heijastaa 

koko musiikkikasvatuskeskustelun tuloksia, joten sekin kulkee muiden kategorioiden rin-

nalla lähes koko ajan. 1990-luvun lopun ja 2010-luvun väliin jäävän noin kymmenen vuo-

den aikana monet diskurssit eri kategorioissa ilmensivät myös suuresti lisääntyneen maa-

hanmuuton ja globalisaation vaikutuksia. 
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7 POHDINTA 

Tavoitteenani oli selkeyttää mitä monikulttuurinen musiikkikasvatus on musiikkikasvatuk-

sen nykyparadigmassa. Halusin tietää miten ko. aihe on saanut sisältönsä ja mikä on suo-

malaisen musiikkikasvatuksen nykynäkemys siitä. Periaatteessa olisin voinut saada melko 

hyvän käsityksen  aiheesta lukemalla esimerkiksi pelkästään Musiikkikasvatus-lehden eri-

koisnumerosta Musiikkikasvatus: näkökulmia kasvatukseen opetukseen ja tutkimukseen 

(2009) monikulttuurista musiikkikasvatusta käsittelevän luvun, mutta toisaalta oman asian-

tuntijuuden ja syvällisemmän ymmärtämisen kannalta oli tärkeää käydä läpi koko kehitys-

kaari. Lisäksi diskurssianalyyttinen lähestymistapa terävöitti aiheen tarkastelua auttaen 

ymmärtämään miten tähän tilanteeseen on tultu, miksi juuri nämä asiat koetaan tärkeäksi.  

Monikulttuurinen musiikkikasvatus pohjautuu Suomessa praksiaalisen musiikkikasvatusfi-

losofian lähtökohtiin, muttei täysin hylkää edellisenkään paradigman, esteettisen musiikki-

kasvatusfilosofian, periaatteita. Molemmissa filosofioissa havaittiin puutteita, jotka osoit-

tautuivat ongelmallisiksi. Filosofisen diskurssin (tutkimuksen) seurauksena huomattiin, 

että näiden kahden ääripään välille yhteinen nimittäjä löytyi pragmatismista (kts. esim. 

Westerlund 2002). Näin oli myös aineistoni ulkopuolella, mm. Reimer (2003) itse hakee 

kompromissia exterme-formalismin ja extreme-kontekstualismin välille ehdottaen synergi-

sia ratkaisumalleja filosofiseksi perustaksi musiikkikasvatukselle.  

Kun musiikkikasvatuksen filosofinen pohja oli selkeytynyt, määrittyi musiikkikasvatuksen 

luonne eri diskurssien kautta aina selkeämmäksi. Monikulttuurinen musiikkikasvatus ny-

kyään tuntuukin olevan kasvatusote, jonka nähdään läpäisevän koko musiikinopetuksen ja 

laajimmillaan koko opetussuunnitelman. Sillä ei tarkoiteta pelkästään ”eksoottisten” mu-

siikintyylien opettelemista, vaan monikulttuurisuus nimensä mukaisesti kattaa periaattees-

sa kaikki kulttuurit, myös kulloisenkin ympäröivän valtakulttuurin ja kulttuurien kirjon 

oman maan sisällä (ks. Toivanen 2009). Millään musiikillisella systeemillä ei pitäisi olla 

hegemonista valta-asemaa, vaan kaikkien tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa.  

Kiistakysymykset autenttisuuden ja kontekstin huomioimisesta musiikkikasvatuksessa ovat 

diskurssin myötä asettuneet nykyään ajatukseen, jossa musiikkia voidaan lähestyä useilta 

eri näkökulmilta. Tähän laajimman mallin on esittänyt Schippers (2010) TCTF-mallillaan. 

Tiukasta autenttisuuden vaatimuksesta on pääosin luovuttu sen mahdottomuuden vuoksi ja 

sellaiseen pyrkiminen on sulautunut yhdeksi monista vaihtoehdoista lähestyä musiikkia. 
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Myös kontekstidiskursseissa usein esiintynyt universaalisuuden ja musiikin autonomisuu-

den ajatus on käytännössä hylätty pragmatismin (ja praksialismin) periaatteiden mukaises-

ti: musiikki on käytäntö- ja kulttuurisidonnaista. 

Yhteiskunnalliset seikat monikulttuurinen musiikkikasvatus pyrkii huomioimaan kriittisen 

pedagogian ajatusten mukaisesti (ks. esim. Westerlund 2002, 2009). Tämä liittyy myös 

kysymyksiin kontekstista ja autenttisuudesta, sillä kriittisen pedagogian mukaan mitään 

käytäntöjä ei pidä reprodusoida, mikäli niiden seurauksena on epätasa-arvoa ja muita ei-

toivottuja, demokratian ja pluralismin vastaisia seurauksia. 

Maailman globalisoituessa, kulttuurien sekoittuessa entisestään, maahan ja maastamuuton 

ollessa aina vain arkipäiväisempää tarvitaan myös interkulttuurista kompetenssia, moniar-

voisuutta ja yleissivistystä, jotta elämä globalisoituneissa yhteiskunnissa olisi mahdollista. 

Tähänkin monikulttuurisen musiikkikasvatuksen nähdään toimivan osaltaan hyvänä ”työ-

kaluna”.  

Tiivistettynä vastaisin ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni seuraavasti: monikulttuurinen 

musiikkikasvatus suomalaisen musiikkikasvatuksen nykyparadigmassa pohjautuu pragma-

tistiseen filosofiaan, huomioi kaikki musiikkisysteemit tasa-arvoisina, suhtautuu musiikin 

siirtämiseen monipuolisesti TCTF-mallin mukaisesti, on kriittisen pedagogian ajatusten 

mukainen ja toimii suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta, interkulttuurista kompetenssia sekä 

yleissivistystä edistävästi. 

Se, mikä itseäni tutkimusta tehdessä hämmästytti kaikkein eniten oli vuorovaikutuksen 

näkymisen vähyys Musiikkikasvatus-lehdessä. Useat kirjoittajat tuntuivat saavan tehdä 

tutkimustaan ilman, että muut kirjoittajat olisivat puuttuneet toisten tutkijoiden artikkelei-

den sisältöön. Näin ollen siis yksittäiset tutkijat voivat hyvin pitkälle tuoda myös omia 

näkemyksiään esiin artikkeleissa, tai painottaa omien näkemyksiensä mukaisia tuloksia 

(vahvistaa omia diskurssejaan), jotka ajan saatossa voivat vakiintua yleisiksi käsityksiksi. 

Osaltaan vähäisen vuorovaikutuksen vaikutelmassa on kyseessä varmaankin se, ettei mo-

nikulttuurisesta musiikkikasvatuksesta Suomessa kirjoita kovin suuri tutkijajoukko. Toi-

saalta ennen julkaisuakin tapahtuvaa kommentointia ja vuorovaikutusta ei voi jättää huo-

miotta vaikkei se varsinaisesti näy lopullisissa artikkeleissa.  

Palaan nyt kuitenkin vielä hetkeksi tämän tutkimusprosessin alkuhetkiin ja käyn läpi tietä 

tähän pisteeseen. Aloitin graduprosessin tietyssä mielessä jo vuoden 2009 syksyllä, kun 

päätin alkaa tehdä kandidaatintyötäni monikulttuurisesta musiikkikasvatuksesta. Kandintyö 
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onnistui erinomaisesti ja siitä jäi suuri into tutkia aihetta lisää, joten aiheen valinta gradua 

ajatellen oli helppo. Halusin täsmentää kandidaatintutkielmassani aloittamiani asioita: sel-

vittää tarkemmin mitä on monikulttuurinen musiikkikasvatus. 

Ajattelin, että ymmärtääkseni aiheeni syvällisesti ja saadakseni mahdollisimman tarkan 

vastauksen, minun täytyy perehtyä koko aiheesta käytyyn diskurssiin, ts. perehtyä koko 

monikulttuurisen musiikkikasvatuksen historiaan ja kehityskaareen. Tämä saneli paljolti 

tutkimusaineistoni ja osittain myös tutkimusmetodini. Toki pyrin olemaan realisti ja yritin 

koko ajan rajata aihettani ja aineistoani mahdollisimman pieneksi ja tarkoituksenmukaisek-

si, tämän vuoksi rajasin aineistoni suomalaiseen diskurssiin. 

Kaikesta rajaamisesta huolimatta työn laajuus osoittautui odotettua suuremmaksi. Enkä ole 

täysin tyytyväinen analyysiini, sillä koen sen jääneen osittain pinnalliseksi. Kaipaisin 

enemmän tekstin taakse pääsevää, ymmärtävää analyysia, kun se nyt on monin paikoin 

enemmänkin kuvaavaa. Mutta kuten sanottua, aineisto oli valtava ja diskurssianalyysia voi 

tehdä myös isommalla aineistolla makrotason analyysina. Lisäksi on tietysti huomioitava 

diskurssianalyysin perusluonne eli se, että diskurssianalyysissa ei riennetä sanomaan syitä 

sille ja tälle ilmiölle x, vaan tarkastellaan minkälaisten diskurssien kautta tämä ilmiö x on 

rakentunut. Tällöin tutkimus kertoo onnistuessaan juuri sen, minkälaisten diskurssien kaut-

ta merkityksiä ilmiölle on tuotettu, so. koodattuja ja kategorisoituja diskursseja sekä niiden 

analysointia. Tutkielmani ansioiksi laskenkin juuri aineiston (siis diskurssien) koodaami-

sen ja kategorisoinnin. Uskon, että tutkimuksen tulokset ovat hyvin yleistettävissä ja tois-

tettavissa suomalaisen musiikkikasvatuksen osalta. 

Tutkimukseni avaa ainakin seuraavanlaisia mahdollisuuksia jatkotutkimuksille: nyt kun 

koodaus ja kategorisointityö sekä makrotason analyysia on tehty, olisi tästä hyvä jatkaa 

tutkimusta tehden valmiiksi koodatusta aineistosta syvempää analyysia, ottaen enemmän 

huomioon Suomen ulkopuolella julkaistut teokset ja käyty musiikkikasvatusdiskurssi. 

Työni pohjalta olisi myös mahdollista viedä jatkotutkimusta enemmän filosofisen tutki-

muksen suuntaan. Toisaalta käytännön opetustyön tutkiminen monikulttuurisen musiikki-

kasvatuksen näkökulmasta olisi myös hyvä jatkotutkimusaihe sen kaltaisten tutkimusten 

vähyyden vuoksi. 
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