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Tiivistelmä

Musiikkikasvatus ja yleissivistävä musiikinopetus ovat olleet muutoksessa viime vuosikymmenien aikana. Nämä ovat
kiinnittyneet suurempiin yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin. Yhteiskunnan nopea muuttuminen,
johon liittyy kulttuurin medioituminen, tekniikan kehitys ja globalisaatio vaikuttaa myös kasvatukseen ja
musiikkikulttuuriin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yläkoulun musiikinopettajien kokemuksia yleisistä
kulttuurillisista muutoksista sekä musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutoksista. Musiikkikasvatusfilosofisiin
muutoksiin vaikuttavat niin yleiset kulttuurilliset muutokset kuin sen lähitieteiden ja oman kentän keskustelu.
Musiikinopettajan on tärkeää seurata aikaansa ja tietää miten yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset vaikuttavat
musiikinopetukseen käytännön tasolla.
Kulttuurin medioituminen ja globalisaatio ovat vaikuttaneet musiikkikulttuurin muutoksiin rikkomalla musiikkityylien
välisiä raja-aitoja sekä horjuttamalla taidemusiikin asemaa. Tekniikan avulla käsillämme on monenlaisia musiikkityylejä ja
-kulttuureja, jotka sekoittuvat toisiinsa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Median kautta välittyvä populaarikulttuuri
on herättänyt koulut pohtimaan sen merkitystä oppilaiden kulttuurin ja tietämyksen rakentajana sekä miten sitä tulisi
ottaa opetuksessa huomioon. Kulttuurin globalisaatio on medioitumisen ohella toinen kulttuuria muokkaava prosessi.
Globalisaatio aiheuttaa kulttuurin yhtenäistymistä, mutta tämä voi aiheuttaa myös paikallisen kulttuurin korostumista.
Näiden yleisten kulttuurillisten muutosten voidaan osaksi katsoa vaikuttavan myös tieteeseen. Etenkin ihmistieteisiin
kulttuurin muutoksilla on suuri merkitys. Kasvatustieteessä tapahtuneet muutokset kohti laadullisuutta ja
konstruktivistista paradigmaa ovat osa suurempaa tieteessä tapahtunutta ajattelun muutosta. Tieteissä on koettu
nopeiden yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten seurauksena mullistuksia ja paradigman muutoksia. Vanhojen
ajattelutapojen rinnalle on noussut uusia nykytietoon ja yhteiskuntaan soveltuvia näkökulmia. Näin on käynyt myös
musiikkikasvatusfilosofiassa, jossa kaksi keskeistä filosofiaa, esteettinen ja praksiaalinen, asettuivat vastakkain 1990luvulla. Suomessa on tämän jälkeen pohdittu synteesiä näiden kahden ajattelun välille. Opetussuunnitelmien perusteita
laadittaessa myös filosofiset kysymykset otetaan huomioon. Opettajat puolestaan soveltavat näitä suunnitelmia
käytäntöön.
Tutkin opettajien kokemuksia narratiivisella otteella. Valitsin haastateltaviksi neljä kokenutta musiikinopettajaa, jotka
ovat olleet opetustyössä ennen musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutosta aina tähän päivään saakka. Näin he
ovat voineet paremmin havainnoida mahdollisia muutoksia, kuin lyhyemmän aikaa työskennelleet opettajat. Keräsin
aineiston teemahaastattelulla ja analysoin aineistoni narratiivisesti. Narratiivisessa analyysissä keräsin aineistoni
teemojen mukaisesti. Tämän jälkeen keräsin kertomukset yhteen ja muodostin niistä tyyppitarinan, josta tein
johtopäätöksiä tutkimukseeni.
Tutkimukseni perusteella musiikkikasvatusfilosofiset muutokset näkyvät opettajien arjesta hyvin välillisesti. Suorempaa
vaikutusta opetukseen on yleisillä kulttuurillisilla muutoksilla. Opettajat ovat kokeneet opetuksessa tapahtuneet yleiset
kulttuurilliset muutokset osaksi opetustyötä edistävinä, mutta myös haastavina ja kuormittavina.
Musiikkikasvatusfilosofinen paradigman muutos on näkynyt pääasiassa opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien
välittämänä. Opettajat kokevat musiikin välineellisen opettamisen sopivan paremmin kouluopetukseen, vaikka musiikin
merkitys itsessäänkin on heille tärkeää. Opettajien puheista on havaittavissa sekä esteettistä että praksiaalista ajattelua,
sillä ne eivät ole toisiaan pois sulkevia ajattelutapoja. Muuttuvan kulttuurin, koulutuksen ja musiikin vuoksi musiikki on
oppiaineena muuttunut monipuoliseksi taideaineeksi, jossa oppilasta kehitetään kokonaisvaltaisesti. Musiikin pienet
tuntimäärät kuitenkin rajoittavat näiden päämäärien saavuttamiseksi.
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JOHDANTO

Musiikkikasvatus ja yleissivistävä musiikinopetus ovat olleet viime vuosikymmeninä
muutostilassa. Se, minkälaisena oppiaineena musiikki on nähty ja mihin tarkoitukseen
musiikkia on koulussa ja kasvatuksessa käytetty, on Suomessa vaihdellut eri aikoina.
(Suomi 2009.) Musiikinopetus ja musiikkikasvatus eivät ole irrallisia maailmoja, vaan ne
kiinnittyvät suurempiin kokonaisuuksiin ja ovat riippuvaisia niissä tapahtuvista
muutoksista. Ensinnäkin musiikkikasvatuksen tutkimuskenttään kuuluu yhtenä osa-alueena
musiikkikasvatusfilosofia, joka pohtii muun muassa musiikkikasvatuksen merkitystä,
päämääriä ja esittää näkökulmia siitä, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa musiikinopetusta
(Väkevä 1999a, 45). Musiikkikasvatusfilosofisessa ajattelussa tapahtui niin sanottu
paradigman muutos 1990-luvulla esteettisestä paradigmasta praksiaaliseen paradigmaan.
Tähän ajattelun muutokseen vaikuttivat osaltaan niin kasvatustieteessä 1980 1990-lukujen
taitteessa tapahtuneet muutokset esimerkiksi oppimiskäsityksestä kuin musiikkikulttuurissa
tapahtuneet muutokset. (Ojala & Väkevä 2006, 56.)
Kaikki

nämä

tapahtumat

liittyvät

isompiin

yhteiskunnassa

viime

vuosisadalla

tapahtuneisiin muutoksiin. Tätä prosessia Lehtonen (1999) kuvaa modernisaatioksi.
Modernisaatioon kuuluvat kulttuurin globalisoituminen, arjen medioituminen, kulttuurin
tavaraistuminen sekä digitalisoituminen. Näiden muutosten kehitys on ollut hyvin nopeaa,
ja se on edistänyt vanhojen rakenteiden ja perinteiden heikkenemistä. (Lehtonen 1999, 17.)
Tutkimuksessani tarkastelen ensin yhteiskunnallisia ja kulttuurisia taustavaikuttajia, kuten
kulttuurin medioitumista ja globalisoitumista ja mikä vaikutus niillä on ollut
musiikkikulttuuriin

ja

kasvatukseen.

Tämän

jälkeen

käsittelen

kasvatustieteessä

tapahtunutta paradigman muutosta, joka johtaa pääaiheeseen, musiikkikasvatusfilosofiaan,
sen paradigman muutokseen sekä sen vaikutuksesta suomalaiseen yleissivistävään
musiikinopetukseen. Ennen varsinaista tutkimusosuutta luon katsauksen vuosien 1985,
1994

ja

2004

opetussuunnitelmien

perusteisiin,

jotka

ovat

ennen

ja

jälkeen

musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutosta. Tarkastelen, näkyykö tämä muutos myös
opetussuunnitelmien perusteissa.
Aiemmin kandidaatintutkielmassani tutkin, miten musiikkikasvatusfilosofian paradigman
muutos on näkynyt opetussuunnitelmien perusteissa ja oppikirjoissa taidemusiikin
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historian

näkökulmasta.

Tutustuin

tutkielmassa

myös

vuosien

1985

ja

2004

opetussuunnitelmien perusteisiin sekä oppikirjoihin, ja vertailin niitä sisällönanalyysin
keinoin. Tarkoitus oli vertailla kuinka paljon taidemusiikkia oli suhteessa muihin
musiikkityyleihin, mitä asioita käsiteltiin ja mitkä olivat käytetyt työtavat. Tarkastelin
oppikirjoja 3.–7. luokkien osalta sekä vuosien 1985 että 2004 opetussuunnitelmien
perusteita. Oppikirjoissa ei ollut huomattavaa muutosta taidemusiikin määrän käsittelyssä
ja monet samat kappaleet olivat edelleen mukana. Suurin muutos oli tapahtunut
työtavoissa, jotka olivat monipuolistuneet laulusta, soitoista, kuuntelusta ja liikkumisesta
musiikilliseen keksintää sekä draamaan. (Salmi 2013, 23.)
Tässä pro gradu -tutkimuksessani keskityn edelleen musiikkikasvatusfilosofiaan, mutta
yläkoulun musiikinopettajien ja -opetuksen näkökulmasta. Tutkimuksessani selvitän, miten
musiikinopettajat ovat kokeneet musiikinopetuksessa tapahtuneita muutoksia, jotka tulevat
esille luokkatilanteissa, opetussuunnitelmassa ja oppimateriaaleissa. Tutkimuskysymykseni
ovat:
1)

Miten

musiikinopettajat

ovat

kokeneet

yleiset

kulttuuriset

vaikutukset

musiikinopetuksessa
2)

Miten musiikinopettajat ovat kokeneet musiikkikasvatusfilosofian muutokset

opetussuunnitelmissa, oppimateriaalissa sekä omassa opetuksessa
Tutkimuksessani haastattelen neljää pitkän uran tehnyttä musiikinopettajaa ja pyrin
selvittämään

heidän

kokemuksiaan

yleisistä

kulttuurillisista

muutoksista

ja

musiikkikasvatusfilosofian muutoksista heidän urallaan tapahtuneiden asioiden kautta.
Toin musiikkikasvatusfilosofian myös tähän tutkimukseen, sillä se pohtii juuri niitä arvoja
ja tavoitteita, mitä musiikkikasvatuksella pitäisi olla ja pyrkii välittämään näitä käytännön
opetukseen (Väkevä 1999, 45). Heidi Westerlund (1997, 29) kuvaa tätä filosofian ja
käytännön välistä suhdetta diskursiiviseksi dialogiksi. Hänen mukaansa tätä diskurssia
pitävät yllä opetussuunnitelmat ja opettajankoulutus, jotka ottavat huomioon kulloisetkin
ajattelun virtaukset.
Tutkimuksen menetelmäksi valitsin narratiivisen eli kerronnallisen tutkimuksen.
Narratiivinen tutkimus on moniulotteinen tutkimustapa ja sitä käytetään esimerkiksi
elämäkertatutkimuksessa tai lyhyempien kertomuksia tutkittaessa. Kokemuksia tutkittaessa
esimerkiksi ihmisten kertomukset ovat hyviä tutkimuskohteita. (Erkkilä 2008.) Kun
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tutkitaan ihmisten kokemuksia kertomusten muodossa, niitä helpointa saada selville
haastattelussa, vaikka myös esimerkiksi kyselylomake olisi myös ollut mahdollinen. Jos
kuitenkin halutaan päästä tarpeeksi syvälle, on parasta antaa haastateltavan kertoa itse
omin sanoin tapahtuneesta. Haastattelussa tutkija voi tarkentaa haastateltavan vastauksia,
jolloin asiat eivät jää tulkinnanvaraisiksi. Haastattelutyypiksi valitsin teemahaastattelun,
jossa haastattelukysymykset seuraavat valittuja teemoja. Järjestyksestä voi kuitenkin
poiketa eikä kysymyksiäkään ole määritelty tarkasti, vaan edetään haastateltavan ehdoilla.
Tarkoitus on selvittää, miten kulttuurillinen taustakertomus näkyy opettajien kertomuksissa
ja analysoida aineisto narratiivisesti eli tuottaa haastateltavien kertomuksista yhtenäinen
kertomus (Heikkinen 2000).
Tutkimukseni kiinnittyy musiikkisosiologian, kulttuurillisen musiikintutkimuksen ja
musiikkikasvatusfilosofian alueille. Aikaisempaa vastaavaa tutkimusta ovat tehneet muun
muassa Muukkonen (2010) väitöskirjassaan ”Monipuolisuuden eetos”, jossa on selvitetty
musiikinopetuksen käytäntöjä ja musiikinopettajien työkuvaa. Muukkosen tutkimuksessa
käsitellään sosiokulttuurisia tekijöitä sekä niiden vaikutuksia musiikinopetukseen. Tässä
tutkimuksessa on sen lisäksi käsitelty musiikinopetusta myös musiikkikasvatusfilosofisesta
kontekstista. Musiikinopettajan työn kannalta on merkittävää, miten musiikinopetus on
kehittynyt ajassa ja miten muuttuvat arvot, yhteiskunnalliset sekä kulttuuriset tilanteet
vaikuttavat opetukseen ja miten ne olisi hyvä ottaa omassa opetuksessa huomioon.
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MUUTTUVA KULTTUURI, MUSIIKKI JA KASVATUS

Viime vuosisata on ollut länsimaisessa yhteiskunnassa nopeiden muutosten aikaa.
Muutokset ovat mullistaneet ihmisten käsityksiä muun muassa perherakenteista, arvoista,
toimeentulosta, tieteestä, tekniikasta ja kulttuurista. Nämä muutokset ovat johtaneet
vanhojen rakenteiden ja tapojen heikentymiseen. (Lehtonen 1999, 15–17.) Nykyajan
nopeaa muutosta edesauttavat Lehtosen (1999, 17) mukaan sellaiset globaalin kapitalismin
prosessit kuten arjen medioituminen ja digitaalisuus sekä kulttuurin globalisaatio ja
kaupallistuminen. Tässä luvussa on tarkoitus nostaa esille niitä nykyajan tekijöitä, jotka
ovat vaikuttaneet yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksiin eteenkin musiikkikasvatuksen
näkökulmasta. Näitä tekijöitä on hankala sivuuttaa, kun puhutaan ihmisten toimintaa,
käyttäytymistä ja tässä tapauksessa kokemusta tutkivassa tutkimuksessa. (Kärjä 2001a,
31). Näiden yleisten kulttuurillisten muutosten lisäksi tässä luvussa käsitellään
kasvatustieteessä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia musiikkikasvatukseen.
Ennen kuin käsitellään kulttuurin muutoksia, voidaan pohtia kulttuurin käsitettä. Kulttuuria
on vaikea määritellä lyhyesti, sillä se on moniulotteinen ja jatkuvasti muuttuva käsite. Sana
on alun perin latinankielinen sana cultura, joka tarkoittaa viljelyä ja cultura animi sielun
viljelyä. Kulttuuria on yritetty määrittää monin eri tavoin eri aikoina. Virta (1997, 219)
esittelee kolme määritelmä, millä kulttuuria on yleisesti määritetty:
1.

Kapea-alainen tulkinta: kulttuuri hengenviljelynä, esimerkiksi merkityksissä tieteet

ja taiteet.
2.

Kulttuurin lavea, antropologinen tulkinta: kulttuuri elämäntapana, kulttuuri

kaikkena, mitä ajatteleva ja toimiva ihminen on saanut aikaan.
3.

Kulttuuri ensisijaisesti henkisenä muodosteena, kognitiivisena rakenteena, joka

ihmisellä on mielessään ja jonka perusteella hän toimii yhteiskunnassa ja jäsentää
ympäröivää maailmaa.
Ensimmäisen määritelmän mukaan kulttuuri katsotaan tarkoittavan vain pääasiassa taiteita
tai muuta hengenviljelyyn liittyvää eli niin sanotut esteettiset teokset. Tällainen kapeaalainen ajattelu on useasti läsnä arkiajattelussa ja yleiskielessä, eikä se ota huomioon muita
kulttuurin muotoja kuten esimerkiksi populaarimusiikkia. (Virta 1997, 219.) Laveammassa
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eli toisessa määritelmässä kulttuurin ajatellaan olevan kokonaisvaltaisempi ilmiö, jonka
sisälle mahtuu ihmisen ympäröivä maailma, kuten oma elämäntapa, perinteet, sosiaaliset
suhteet ja ihmisen toiminnan aikaansaamat materiaaliset ja henkiset ilmenemismuodot.
(Virta 1997, 219; Sintonen 2001, 26.) Tämä ajattelu kattaa kaikenlaiset kulttuurin muodot,
mutta sitä on vaikeaa enää erottaa yhteiskunnasta ja yhteisöstä (Fornäs 1998, 168). Kolmas
määritelmä menee syvimmälle, sillä sen mukaan kulttuuri on erilaisten tietojen,
ajattelutapojen ja arvojen yhdistelmä, joka muodostaa skeeman tai mallin todellisuudesta
(Virta 1997, 219; Sintonen 2001, 26). Kulttuuri nähdään tässä määritelmässä merkitysten
ja symbolien verkostoksi, jonka sisällä tapahtuu sosiaalista vuorovaikutusta. Se kaventaa
kulttuurin määritelmää erottamalla sen yhteiskunnallisesta rakenteista, mutta pystyy myös
pitämään sisällään muutakin kuin niin sanotun korkeakulttuurin. (Fornäs 1998, 168.)
Johan Fornäsin (1998) määritelmä kulttuurista perustuu edellisen määritelmän pohjalle:
”Kulttuuri on kontekstisidonnaista luovien käytäntöjen ja järjestyneiden symbolisten
muotojen välttämätöntä vuorovaikutusta” (Fornäs 1998, 169). Hän määrittelee kulttuurin
kommunikaatioksi, joka on läsnä kaikkialla inhimillisessä elämässä. Muodostamme
havaitsemistamme asioista niin sanottuja symboleita, joiden avulla hahmotamme maailmaa
ja paikkaamme siinä ja luomme niiden pohjalta merkityksiä. Nämä symbolit eivät
kuitenkaan ole muuttumattomia, vaan ihminen muokkaa niitä tahattomasti tai tahallisesti.
Kulttuuri on symbolien ja merkitysten viestintää, joten kulttuurin ja viestinnän suhde on
läheinen. Tämä läheinen suhde johtaa siihen, että kulttuuri on jatkuvassa muutoksessa.
(Fornäs 1998, 11, 171; Sintonen 2001, 27, 29.) Viestintä ei ole aina vain tiedon siirtämistä,
vaan se voi välittää myös esteettisiä, eettisiä ja psyykkisiä elementtejä. Tällaisten
elementtien välittämisessä taiteella on suuri merkitys. Se vahvistaa sisäistä herkkyyttä ja
kykyä kommunikoida toisten kanssa sekä taitona käyttää omaa luovuutta. (Sintonen 2001,
29.) Viestintä on osa kulttuuria ja sen toimintaa, mutta se on myös osa kasvatusta.
Molemmissa on kysymys yhteisyydestä, identiteetistä ja välittämisestä. (Varis, 1998, 41)

2.1 Kulttuurin medioituminen
Kulttuurin medioitumisessa on kyse Kärjän (2001a) mukaan mediateknologian
lisääntymisestä kaikilla elämän osa-alueilla sekä niiden keskeinen rooli kokemusten
välittäjinä. Media on suuri kulttuuria muokkaava tekijä, sillä sen välityksellä saamme myös
suurimman osan tiedostamme. Medioitumiseen liittyy kiinteästi teknillisten välineiden
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kehitys, erityisesti viestintäteknologian kehitys. (Kärjä 2001a, 30.) Koska viestinnän ja
kulttuurin suhde on läheinen, viestinnän muutoksilla on aina ollut yhteys kulttuurissa
tapahtuviin muutoksiin. Muutokset muokkaavat ja kehittävät kulttuuria eteenpäin. (Linturi
& Hannula 1999, 41.) Viestinnän muotoja ovat esimerkiksi puhe, kirjoittaminen,
musisointi tai kehon liikehdintä, joita välitetään kuuntelemalla, lukemalla ja katselemalla.
Media-sana tulee latinankielisestä sanasta medium, joka tarkoittaa lähettäjän ja välittäjän
välissä olevaa eräänlaista keskusta. Viestin lähettäjä ja vastaanottajan välillä voi olla jokin
niin sanottu ”ulkoinen linkki” eli välittäjä, kuten radio, televisio, internet tai jokin muu
teknologinen väline. Käsite media on syntynyt näiden välineiden olemassaolosta, sillä ne
ovat tulleet kasvokkain tapahtuvan kommunikaation rinnalle, jolloin välittäjänä ihmisen
sijasta toimii jonkin kone. (Fornäs 1998, 174–175.)
Media-käsitettä on tulkittu monin eri tavoin ja se herättää meissä erilaisia tuntemuksia.
Media ymmärretään monesti myös kaikkina joukkoviestiminä tai tiedotusvälineinä, sillä
media on kantasanan medium monikkomuoto. Media ei ole pelkästään välittäjä, vaan se on
myös ihmisen apuväline eräänlainen ”aistien jatke”, jolla voi havainnoida maailmaa.
(Sintonen 2001, 31)
Vuosituhansien ajan kulttuuriimme on kuulunut viestiminen toisten kanssa monin eri
tavoin. Aina jossain historian vaiheessa viestinnän muodot ovat muuttuneet ja vanhojen
rinnalle on tullut uusia tekniikoita tuottaa viestejä. Joskus nämä uudet tekniikat ja
keksinnöt ovat herättäneet ihmisissä suuria odotuksia, mutta myös suuria pelkoja. (Onnela
2001,

447.)

Tiedonvälityksen

ja

viestinnän

kehitys

voidaan

jakaa

viiteen

murrosvaiheeseen. Näitä murrosvaiheita ovat puhetaito, kirjoitustaito, kirjapaino,
sähköviestintä ja digitaalinen viestintä. Nämä kaikki murrokset liittyvät tiukasti muihin
yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Murroksia tarkasteltaessa voidaan havaita, että
kaksi viimeisintä murrosta sähköviestintä ja digitaalinen viestintä, ovat tapahtuneet viime
vuosisadan aikana. Myös koko joukkoviestinten historia on suhteessa melko lyhytaikainen.
Se on alkanut kirjapainon kehittymisestä eli noin 500 600 vuotta sitten. (Nordenstreng &
Starck 2002, 9–11.)
Media ja etenkin massamedia kuuluvat jälkiteolliseen kulttuuriin juuri sen tarvitseman
teknologian vuoksi. Nykyisin mediasta on tullut arkipäivää ja se on vahvasti osana
yhteiskuntaa ja kulttuuria ja kasvatusta. Median käyttö on yleistynyt ja se on tekniikan
kehityksen myötä monipuolistunut. (Lehtonen 1999, 18.) Näiden välineiden tarjoamien
!
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ärsykkeiden, kuten kuvien, äänien ja tekstien valossa ihminen tarkastelee ympäristöään,
muodostaa arvojaan ja rakentaa omaa identiteettiään. Elämme mediakulttuurin keskellä,
jossa media voi melko vapaasti vaikuttaa mielipiteisiimme. Muodostamme sen kautta
mielikuvia ilmiöistä, ihmisistä ja vaikkapa musiikista. (Kellner 1998, 9.)

2.1.1 Musiikki medioituneessa musiikkikulttuurissa
Tarkasteltaessa median historiaa, siihen liittyy myös vahvasti populaarikulttuurin historia.
Populaarikulttuurin leviäminen on ollut viestintäteknologioiden kuten kameran, elokuvan,
radion, television ja myöhemmin tietokoneiden aikaan saamaa. (Kallioniemi & Salmi
1995, 22–23.) Jos kulttuurin määritteleminen on hankalaa, on se myös hankalaa
populaarikulttuurin kohdalla. Sana populaari tulee alun perin latinankielisestä sanasta
popularis, joka tarkoittaa kansalle kuuluvaa. Se on ymmärretty eri aikoina eri
näkökulmista. Sillä on voitu viitata Ahon ja Kärjän (2007, 11) mukaan alempiarvoisiin tai
tavallisiin

ihmisiin, mutta myös suosioon ja yleisyyteen. Kallioniemi ja Salmi (1995,

12) määrittelevät populaarikulttuuria kahdeksasta eri näkökulmasta:
1)

enemmistön kulttuurina

2)

(tajunta) todellisuutena

3)

mediakulttuurina

4)

taiteen negaationa tai viihteenä

5)

vastakulttuurina ja vastarinnan kulttuurina

6)

modernina kaupunkikulttuurina

7)

kansanperinteenä, työväenkulttuurina ja karnevalismina

8)

katsomistapana, elämäntapana ja näihin liittyvänä ideologiana

Populaarikulttuuri sisältää monet kulttuurin muodot esimerkiksi populaarimusiikin,
populaaritaiteen ja populaarikirjallisuuden (Fornäs 1998, 178). Tässä yhteydessä
tarkastelemme populaarimusiikkia osana mediakulttuuria ja viestintäteknologian kehitystä.
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Populaarimusiikki ja muukin musiikki on osa mediakulttuuria, sillä musiikin kokeminen
tapahtuu nykyisin pääasiassa jonkin median kautta. Populaarimusiikkia on ollut olemassa
jo ennen 1900-lukua ja afroamerikkalaisen musiikin mukaan tuloa. Siitä on tullut
maailmanlaajuista viestintäteknologian kehityksen ja siihen liittyvän kaupallisuuden ja
globalisaation yhteisvaikutuksesta. (Aho & Kärjä 2007, 13–14.) Aluksi musiikkia
välitettiin suullisesti ja sitten painetuin nuotein, mutta 1800-luvun lopulla keksityt
fonografi ja gramofoni mullistivat musiikin välittämisen. Musiikki ei ollut enää
kertaluontoista, vaan sitä pystyttiin kuuntelemaan äänitteiden avulla samalaisena uudelleen
ja uudelleen. 1920-luvulla suosituksi mediaksi ja kodin viihdekeskukseksi nousi radio,
jonka välityksellä kuuli musiikkia, puhetta ja mainoksia. Radion avulla tavoitettiin suuri
määrä ihmisiä yhdellä kertaa, mikä vetosi mainostajiin ja teki radiosta kaupallista
toimintaa. Euroopassa radiotoiminta oli aluksi pitkälti kansansivistystoimintaa (esim.
Yleisradio), mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa radiotoiminta oli alusta alkaen mainostajien
rahoittamaa, mikä johti siihen, että radiot halusivat saada mahdollisimman suuren yleisön.
Jotta kuuntelijoita olisi mahdollisimman paljon, oli soitettava sellaista musiikkia tai muuta
ohjelmaa, mikä vetoaisi mahdollisimman moneen. (Kärjä 2003, 150–157.)
Toisen maailmansodan jälkeen yleistynyt televisio toi kotisohvalle sekä äänen että kuvan.
Televisiossa musiikkia voi käyttää helposti kaupallisiin tarkoituksiin esimerkiksi
mainosmusiikeissa ja musiikkivideoissa. 1980-luvulla tullut MTV-kanava (music
television) pyöritti pelkästään musiikkivideoita suurelle yleisölle. 1990-luku on ollut
tietokoneiden ja internetin digitaalisten tallenneformaattien kuten CD-levyjen ja MP3- ja
muiden tiedostotallenteiden aikaa. Voidaan puhua jopa ”digitaalisesta vallankumouksesta”.
Tämä kehitys on lähtenyt musiikin osalta liikkeelle jo 1980-luvun alusta. Digitaalisessa
muodossa oleva musiikki on aiheuttanut huolta sen laittomasta kopioinnista ja
levittämisestä. Näin ollen musiikin tekijät eivät saa korvausta tuotoksestaan. Nykypäivänä
tekijänoikeuskysymykset

ovatkin

nousseet

keskustelun

aiheeksi

eteenkin

musiikkiteollisuuden parissa. (Kärjä 2003, 158–159.)
Lansimaisessa

kulttuurissa

populaarimusiikki

ja

-kulttuuri

ovat

pitkään

olleet

vastakkainasettelussa eliittikulttuurin kanssa (myös eliittikulttuurin määritelmä on ajasta
riippuvainen). 1700-luvun lopulta alkaen on haluttu erottaa ”korkea” ja ”matala” kulttuuri.
”Matala” kulttuuri nähtiin likaisena ja epämiellyttävänä, sillä ihmisen tuli luottaa
mieleensä eikä kehollisuuteen ja aistillisuuteen, mitä niin sanotussa matalassa kulttuurissa
harrastettiin. 1900-luvulla populaarimusiikkia kritisoitiin sen kaupallisuudesta, mutta kun
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sen näkyvyys kasvoi kulttuurin medioitumisen myötä, se teki siitä myös hyväksytympää ja
yleisempää. Kritiikki levisi ylempiin yhteiskuntaluokkiin, joissa puolestaan alettiin
kritisoimaan korkeakulttuurin estetiikkaa. (Järviluoma & Rautiainen 2003, 170–171.)
Teknologinen kehitys ja sen tuoma musiikin medioituminen on tuonut musiikkikulttuuriin
uudenlaisia käsitteitä, käytänteitä, ideoita ja ongelmia. Näitä ovat esimerkiksi muuttuvat
ääniympäristöt, uudenlaiset digitaaliset välineet sekä musiikin tekijänoikeuksiin liittyvät
seikat. (Kärjä 2001b, 5.) Tällä kehityksellä ei ole ollut pelkästään negatiivisia vaikutuksia,
vaan ne ovat tuoneet musiikkiin myös uusia mahdollisuuksia, kuten eri kulttuurien
musiikin saatavuuden. (Sintonen 2001, 47)

2.1.2 Kasvatus medioituneessa kulttuurissa
Kulttuurin medioituminen on vaikuttanut myös koulujen opetetukseen ja oppimisajatteluun. Oppiminen ja sosialisoituminen yhteiskuntaan tapahtuvat tietyssä paikassa ja
ajassa. Maatalousyhteiskunnassa kulttuurin siirtäminen on tapahtunut sukupolvelta toiselle
siirtyvänä suullisena traditiona. Teollisessa yhteiskunnassa nuorten kulttuuri muokkautuu
myös

vertaisryhmien

kautta,

eikä

ainoastaan

perheen

ja

vanhempien

kautta.

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa nuoret muokkaavat kulttuuriaan myös muiden kuin
vertaisryhmien kautta. Esimerkiksi erilaisten viestinten kautta voi olla yhteydessä mihin
päin maailmaa tahansa ja toisinpäin. Myös median merkitys lasten ja nuorten kasvattajana
on lisääntynyt. Viestimistä on tullut keskeisiä ”kulttuurin pedagogeja”, jotka tarjoavat
erilaisia moraalikertomuksia siitä mikä on oikein ja väärin ja muokkaavat näin ihmisten
käsityksiä ympäröivästä maailmasta, sen arvoista ja omasta identiteetistä. (Nyyssölä 2008,
13, 22–23.) Vaikka media muokkaa käsityksiämme, se ei ole muuttanut koulun
perusluonnetta, vaan tuonut sen ilmiöt näkyviksi ja muokattaviksi. Mediasta on tullut yksi
kasvatusinstituuttia perheen ja koulun rinnalle. (Nyyssölä 2008, 25.)
Oppilaat seuraavat media- ja populaarikulttuuria ja tietävät siitä usein jopa enemmän kuin
opettaja itse. Jotta oppilaiden mediankäyttötavat olisivat vastuulliset, opettajan on
ohjattava oppilaita kriittiseen medialukuun. (Nyyssölä 2008, 29.) Mediakulttuurin
täyteinen yhteiskunta vaatii oppilailta hyvää medialukutaitoa, jotta opimme lukemaan,
arvioimaan ja vastustamaan mediamanipulaatiota. Osaamalla lukea median antamia
viestejä pystymme myös itse osallistumaan oman kulttuuriympäristön muokkaamiseen.
(Kellner 1998, 10.) Tässä kriittisessä suhtautumisessa on koululla suuri merkitys.
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Mediakasvatus on syntynyt tästä halusta ymmärtää monimutkaista mediakulttuuria
ympärillämme. Etenkin media- ja populaarikulttuurin keskellä elävien lasten ja nuorten on
hyvä oppia ymmärtämään, tulkitsemaan ja tarkastelemaan mediaa kriittisesti. (Nyyssölä
2008, 15.) Koulut ovat ottaneet mediakasvatuksen osaksi opetusta ja sen tavoite on
kehittää oppilaiden medialukutaitoa sekä herättää kiinnostusta mediaa kohtaan.
Mediakasvatus

ei

ole

erillinen

aine,

vaan

se

sisältyy

useisiin

oppiaineisiin

aihekokonaisuutena, jota sanotaan viestintä- ja mediataidoksi. (Nyyssölä 2008, 17.)
Viestintä- ja mediakasvatus ovat olleet eniten läsnä äidinkielessä, kuvataiteessa ja
historiassa, mutta myös musiikki on osa medialukutaidon kehittymistä. Esimerkiksi miten
musiikkia käytetään eri tarkoituksissa ja miten se voi meihin vaikuttaa. (Sintonen 1999,
71–72.) Nuoriin median kautta vaikuttava populaarikulttuuria on nähty motivoivana
tekijänä opetuksessa. Media- ja populaarikulttuuri ovatkin oppimisen kannalta merkittäviä
tekijöitä. Nuoret elävät kulttuurillisessa todellisuudessa, joka välittyy heille median kautta.
Niinpä myös uuden oppiminen helpottuu jos lähdetään siitä asiasta, mikä on oppilaille
tuttua. (Nyyssölä 2008, 30.)

2.2 Kulttuurin globalisaatio ja glokalisaatio
Medioitumisen lisäksi globalisaatio on yksi kulttuuria muokkaavista tekijöistä. Ne ovat
lujasti liitoksissa toisiinsa, sillä molemmat edesauttavat maailmanlaajuista verkottumista.
Molemmat aiheuttavat myös musiikkikulttuurien sekoittumista, mikä on johtanut siihen
että tietoa erilaisista kulttuureista ja musiikkikulttuureista on saatavilla enemmän.
(Rautiainen-Keskustalo 2013, 322.)
Väyrynen (1999) määrittelee globalisaation objektiiviseksi, taloudesta ja teknologiasta
voimansa saavaksi yhteiskunnalliseksi prosessiksi jolla on erilaisia poliittisia, sosiaalisia ja
kulttuurillisia seurauksia. Mutta ensisijaisesti se on taloudellinen prosessi, jossa kansalliset
markkinat siirtyvät kansainvälisiksi laajeten ja syventyen. Tämä on taas puolestaan
edistänyt vapaata kauppaa eri valtioiden välillä sekä lisännyt niiden riippuvuutta toisistaan.
(Väyrynen 1999, 59–60.) Vapautuneet maailmanmarkkinat sekä median antamat kuvat
maailmasta ovat helpottaneet ja lisänneet muuttoliikkeitä maasta toiseen. Usein
muuttoliikkeet kohdistuvat köyhemmistä maista rikkaampiin työn, rahan ja sen tuoman
elämäntyylin houkuttelemina. Näiden seurauksena monia eri kulttuureja elää rinta rinnan
samassa yhteisössä. Tätä voidaan kutsua monikulttuurisuudeksi, jota on kuitenkin aina
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ollut olemassa jossain muodossa. (Talib 2013, 13.) Kososen (1999, 183) mukaan
”globalisaatio on sosiaalinen prosessi, jossa maantieteelliset ja kansainvaltiolliset
rajoitukset taloudelliselle, sosiaalisille ja kulttuurisille yhteyksille vähenevät ja jossa
ihmiset tulevat kasvavassa määrin tietoisiksi tästä rajoitusten vähenemisestä ja myös
osallistuvat sen toteutumiseen.”
Globalisoituminen ei ilmiönä ole uusi, mutta medioituminen on ollut merkittävässä
roolissa kulttuurien maailmanlaajuiselle globalisaatiolle. Viestintäteknologiset laitteet ovat
edistäneet maailmanlaajuista näkyvyyttä ja ollut apuna etäisyyksien lyhentämiseen ja
vuorovaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä (Väyrynen 1999, 60). 1970-luvulta alkaen
kiihtynyt globalisaatio on lisännyt kasvavalla vauhdilla eri kulttuurien ja kansakuntien
välistä kanssakäymistä (Hall 1999, 58). Globaalia kulttuuria ei ole sidottu tiettyyn
paikkaan ja aikaan, vaan se on irrotettu maantieteellisesti kontekstista. Se on usein myös
nähty uhkana paikallisille kulttuureille ja koko maailman amerikkalaistumiselle.
Kulttuurinen globalisaatio ei ole kuitenkaan yksisuuntainen prosessi, jossa länsimainen
kulttuuri siirtyy muualle, vaan moniulotteinen molempiin suuntiin tapahtuva prosessi.
(Peltola 2002, 53.) Hall (1999) näkee globalisaatio kulttuurilliset vaikutukset kolmesta
näkökulmasta: ”kansalliset identiteetit rapautuvat kulttuurisen homogenisoitumisen (…)
seurauksena”, ”kansalliset (…) identiteetit vahvistuvat globalisaatioon kohdistuvan
vastarinnan vaikutuksesta” ja ”kansalliset identiteetit ovat rapautumassa, mutta uudet
hybridi identiteetit ottavat niiden paikan”. Se, että kansalliset kulttuurit ja identiteetit
tulisivat yhdenmukaisiksi globaalin kulttuurin kanssa, on liian yksinkertaistettu vaihtoehto.
Globalisaatio

aiheuttaa

myös

vastarintaa,

mikä

aiheuttaa

paikallisen

kulttuurin

vahvistumista. (Hall 1999, 58, 63.) Uudet kulttuuriset vaikutteet otetaan eri tavoin eri
puolilla maailmaa vastaan, joten on vaikea määritellä, miten ne sulautuvat kuhunkin
kulttuuriin. Ihmiset voivat olla samanaikaisesti osana useampia kulttuureja ja muodostaa
näin erilaisia hybridikulttuureita. Peltolan (2002) mukaan globaalin ja lokaalin kulttuurin
välillä on jatkuva neuvottelusuhde, jonka seurauksena ihmiset yhdistelevät elämäänsä
erilaisia kulttuurisia tapoja ja merkityksiä. (Peltola 2002, 53–54.)
Median välityksellä aisteihimme tulevat globaalit kulttuurit siis muokkaavat omaa
identiteettiämme. Aikaisemmin kansalliset kulttuurit ja valtio, johon synnyimme,
määrittelivät pitkälti kulttuurista identiteettiämme. Hall (1999) näkee etäisyyksien ja aikaasteikkojen lyhentymisen syyksi sille, miksi yhteiskunta ei ole enää niin selvärakenteinen
järjestelmä, vaan se rakentuu tietyssä ajassa ja paikassa. (Hall 1999, 45, 57.) Suomessa
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esimerkiksi afroamerikkalainen kulttuuri on vahvasti vaikuttanut yhteiskuntaan kotimaisen
kulttuurin rinnalla. Tämä on johtanut

identiteettien moninaistumiseen

, kun käsillä on

ollut monia mahdollisuuksia rakentaa omaa identiteettiään. Kulttuurien globalisaatio on
aiheuttanut myös vastareaktiota ja paikallisten identiteettien vahvistumista, joskus myös
negatiivisessakin mielessä (muun muassa skinit, uusnatsit). (Herkman 2001, 231–232.)
Globalisaation ja kulttuurin suhde on monitasoinen, sillä globaalit ilmiöt ovat
vuorovaikutuksessa paikallisten ilmiöiden kanssa. Globaalin vaikutuksesta paikallinen eli
lokaali kulttuuri voi herättää uutta mielenkiintoa. (Hall 1999, 63.) Glokalisaatio on niin
sanottua ”paikallistunutta maapalloistumista”, jossa lokaalit ja globaalit kulttuurit
kohtaavat ja saavat vaikutteita toisiltaan. (Ojala 2006, 44.) Paikalliset kulttuurit ottavat
vaikutteita globaaleista ja päinvastoin. Näin on käynyt myös musiikissa, jossa globalisaatio
on jopa lisännyt musiikkimaun paikallistumista sekä erilaisten musiikkien arvostusta. Silti
globalisaation vaikutuksesta musiikista on tullut kauppatavaraa, jonka arvo määrittyy sen
myynnin

perusteella.

Globaali

musiikkiteollisuus

on

synnyttänyt

niin

sanotun

”superkulttuurin”, jonka keskiössä on populaarimusiikki, joka on läsnä tavalla tai toisella
joka päiväisessä elämässä. (Sintonen 2001, 47.)

2.3 Kasvatustiede muutoksessa
Tiede on nähty jatkuvasti kehittyvänä ja eteenpäin menevänä prosessina. Tiede kehittyy
Rinteen, Kivirauman ja Lehtosen (2005, 44) mukaan ja muuttuu ajassa, mutta ei niin
lineaarisesti kuin on luultu. Eteenkin ihmistieteissä, joihin kasvatustiede kuuluu, tieteen
tekemisessä esiintyy rinnakkain erilaisia painotuksia ja ajattelutapoja, jotka ovat tiettyinä
aikoina enemmän suosittuja kuin toiset. (Rinne & Kivirauma & Lehtonen, 44.)
Tieteen kehitystä voi selittää sen sisäisten ja ulkopuolisten tekijöiden valossa. Sisäiset
muutokset tapahtuvat tieteen sisällä käydyssä keskustelussa ja tutkimuksessa ja ne etenevät
oman logiikkansa mukaisesti. Ulkoiset muutokset tulevat tieteen ulkopuolisesta
kontekstista. Eteenkin yhteiskunta- ja ihmistieteet ovat yhteydessä yhteiskunnallishistorialliseen tilanteeseen ja niiden muutokset vaikuttavat myös niiden tutkimukseen.
Kasvatustiede osana ihmistieteitä on myös riippuvainen näistä sisäisitä ja ulkoisista
muutoksista. (Rinne 1988, 121–122.)

!

14! !
!
Kasvatustiede on musiikkikasvatuksen emotiede ja näin ollen siinä tapahtuvien muutosten
tarkastelu on tutkimuksen kannalta tärkeää. Kasvatustieteen paradigmat ja niiden
muutokset vaikuttavat opettajankoulutukseen ja opetussuunnitelmaan ja tätä kautta
opettajien opetukseen. (Ojala & Väkevä 2006, 55)

2.3.1 Kasvatustieteen paradigmat
Paradigma-käsite liittyy tieteen sisäisiin ongelmiin. Paradigmaa on tieteen parissa
määritelty monella eri tavalla (ks. Väkevä 1999, Eskola & Suoranta 1998 ja Rinne,
Kivirauma & Lehtinen 2005). Paradigma-käsitettä on alettu käyttämään Thomas Kuhnin
aloitteesta, tämän yrittäessä määritellä tieteessä ja sen käytänteissä tapahtuvia muutoksia,
teoksessaan Tieteellisten vallankumousten rakenne (ks. Kuhn 1962/1994). Kuhnin
määritelmät paradigmasta ovat ensisijaisesti suunnattu luonnontietesiin. Hänen mukaansa
paradigma määrittelee esimerkiksi sitä, mitä tutkimusmenetelmiä, arvoja, sovelluksia ja
teorioita tiedeyhteisö voi hyväksytysti käyttää. Nämä tutkimuksen menetelmät ja arvot
pyritään välittämään eteenpäin uusille tieteenharjoittajille. (Kuhn 1994, 23–24.)
”Normaalitiede” harjoittaa näitä hyväksyttyjä käytäntöjä. Käytänteet voivat muuttua ja
synnyttää uuden normaalitieteen, jos ne eivät tunnu toimivan tai tuottavan oikeanlaista
tulosta. Näin tapahtuu paradigman muutos, joka kumoaa edellisen paradigman. (Rinne,
Kivirauma & Lehtinen; Eskola & Suoranta 1998, 18).
Kasvatustieteiden parissa paradigmalla on hieman eri merkitys kuin luonnontieteissä, jossa
uusi paradigma korvaa vanhan. Paradigman käsitettä on käytetty kuvaamaan
kasvatustieteen historiassa tapahtuneita murroksia. Näitä murroksia tai paradigman
vaihdoksia on kasvatustieteessä tapahtunut viime vuosisadalla kolmeen kertaan. Viimeisin
murros on tapahtunut empiirisen ja fenomenologis-hermeneuttisen paradigmojen välillä
1980-luvulla. Empiirinen paradigma pohjautuu luonnontieteiden metodeihin, joissa
tutkimus kohdetta havainnoidaan ja tutkimuksen tulokset saadaan mittaamalla ja
matemaattisesti analysoimalla. Tuloksista yritetään vetää syy–seuraus-johtopäätöksiä ja
niitä tarkastellaan yksilöstä käsin. Fenomenologis-hermeneuttinen paradigma perustuu
humanistisiin tieteisiin ja pyrkii ymmärtämään aineistoa ja aiheeseen liittyviä laajempia
kokonaisuuksia. (Eskola & Suoranta 1998, 27; Eskola & Suoranta 1995, 89; Rinne,
Kivirauma, Lehtinen 2004, 47–48.)
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Fenomenologis-hermeneuttinen

keskustelu

alkoi

kasvatustieteessä

1980-luvulla.

Kasvatustiede seurasi muita yhteiskunta- ja ihmistieteitä ilmiössä, joka oli esimerkiksi
sosiaalitieteissä alkanut jo 1970-luvulla. Vielä tuolloin hallitsevassa asemassa oleva
empiirinen paradigma alkoi saada kritiikkiä muun muassa taitamattomasta menetelmien
käytöstä ja sen kykenemättömyydestä tuoda samalaisia tuloksia ihmistieteisiin kuin
luonnontieteisiin. Kasvatustieteen tutkimuksille kaivattiin enemmän filosofista pohjaa, jota
taas empirismissä ei haluttu. (Eskola & Suoranta 1998, 26–27; Eskola & Suoranta 1995,
95.)
Tämä keskustelu herätti myös mielenkiinnon tieteenteon metodologisiin kysymyksiin,
vaikkakin aluksi kehitys oli hidasta. Laadulliset metodit alkoivat pikkuhiljaa 1980–1990luvun

aikana

hallita

kasvatustieteen

tutkimusta.

Vaikka

aiemmin

1800-luvulla

henkitieteisiin painottunut tutkimus oli luonteeltaan vain filosofista pohdiskelua, nykyisin
siihen on kuitenkin yhdistynyt myös empiirinen tutkimus. Empiirinen paradigma ja
fenomenologis-hermeneuttinen, mutta empiriaa hyväksi käyttävä paradigma, eivät
kuitenkaan kumonneet varsinaisesti toisiaan, vaan molempia käytetään rintarinnan. (Eskola
& Suoranta 1998, 30; Eskola & Suoranta 1995, 95)
Kasvatustieteessä

empiirisen

paradigman

ja

fenomenologis-hemeneuttiseen

vastakkainasettelun liittyi myös aluksi oppimistapahtumaan liittyvät ajatuksen muutokset.
Empiristinen opetustapahtuma tukeutui behavioristiseen oppimisajatteluun, jota uuden
konstruktivistisen tiedonkäsityksen tukijat pitivät liian yksisuuntaisena tiedon siirtona.
(Siljander 2008, 82 83.) Kasvatustiede on perusteellisesti muuttanut muotoaan 1980–1990
luvun taiteessa eikä kyseessä ole pelkästään metodologinen vaihdos, vaan suurempi
murros. Sen tuloksena selkeät paradigmat ja tiedekäsitykset ovat kadonneet tai muuttaneet
muotoaan. (emt, 76–77.)

2.3.2 Konstruktivistinen paradigma ja oppimisympäristö
Yksi kasvatustietieteen keskeisimmistä kysymyksistä on ollut, miten ihminen oppii.
Kasvatustieteessä hallitsevassa asemassa oleva paradigma ja sen filosofiset taustat
vaikuttuvat myös oppimisteorioihin ja -käsityksiin. (Tynjälä 1999, 28.) Oppimiskäsitykset
mukailevat kasvatustieteessä yleisellä tasolla tapahtuvia muutoksia ja muuttuen sen
mukana. Myös

kasvatustodellisuus

ja sieltä tulleet kokemukset vaikuttavat

kasvatustieteeseen. (Ojala & Väkevä 2006, 55.)
!
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Viime

vuosisadan

loppupuolella

oppimiskäsitys

on

vaihtunut

behavioristisesta

konstruktivistiseen. Behavioristinen oppimiskäsityksen mukaan ihminen oppii ärsykereaktiokytköksenä, jota vahvistetaan ulkopuolisella palkkiolla tai rangaistuksella.
Behavioristinen oppimisen tutkimus keskittyy siihen, mitä voidaan ulkoisesti havainnoida,
koska se katsoo mahdottomaksi saada objektiivista tietoa mielen sisällöstä. (Tynjälä 1999,
29.) 1900-luvun puolenvälin jälkeen behavioristinen ajattelu alkoi saada kritiikkiä ja esille
haluttiin nostaa oppijan mielen sisäisäiset eli kognitiivisiin prosessisit. Puhuttiin niin
sanotusta

kognitiivisesta

vallankumouksesta,

jossa

keskityttiin

oppijan

sisäisiin

oppimisprosesseihin, oppimisstrategioihin ja kognitiivisten rakenteiden kehittymiseen eikä
ainoastaan ulkoiseen opetustapahtumaan. Kognitiivisen ajattelun rinnalle on 1980–1990luvulla Tynjälän (1999) mukaan noussut niin sanottu uusi oppimiskäsitys, konstruktivismi,
jossa oppiminen nähdään sosiaalisena ja kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Oppiminen ei ole
pelkästään ihmisen kognitiivista toimintaa, vaan ympäristössä ja tietyssä kontekstissa
tapahtuvaa toimintaa.
Konstruktivismi on monialainen käsite, joka tarkoittaa rakentamista. Puhuttaessa
konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä tarkoitetaan tiedon rakentamista, joka on
aktiivisena toiminnan tulos. Tieto rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, jossa se
rakentuu aiemmin havaitulle ja tehdylle toiminnalle. (Ojala & Väkevä 2006, 56.)
Konstruktivistisella oppimiskäsityksellä on useita eri lähtökohtia, eikä se ole yhteneväinen
teoria. Konstruktivismi on tiedon olemusta käsittelevä paradigma, mutta se jakaantuu
erilaisiksi

konstruktivistisiksi

oppimiskäsityssuuntauksiksi.

Konstruktivistisille

oppimiskäsityksille on kuitenkin yhteistä ajatus siitä, että ihminen rakentaa tietoaan
aktiivisesti koko ajan kokemistaan asioista ja että tieto on ihmisestä riippuvainen ja
subjektiivisesti havaittua ja rakennettua. (Tynjälä 1999, 37.) Se, että tietoa rakennetaan
edellisten kokemusten, ei ole kuitenkaan aivan uusi oivallus, sillä samantapaisia ajatuksia
on esitetty aiemminkin. Esimerkiksi Piaget’n tutkimukset lasten oppimisesta sekä Kuhnin
teoretisointi siitä kuinka tieteelliset vallankumoukset toimii. (Merenluoto 2006, 19.)
Opettajan rooli on muuttunut konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukana tiedon
siirtäjästä oppimisen mahdollistajaksi ja oppimistilanteen säätelijäksi. Koska oppiminen
tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa oppimisympäristö ja sen soveltavuus
opetukseen on tärkeä. Oppimisympäristön tulisi tarjota mahdollisuuksia erilaiselle
toiminnalle ja havaitsemiselle. (Ojala & Väkevä 2006, 58.)

!
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Konstruktivistiseen ja tilannesidonnaiseen oppimisajatteluun kuuluu myös käsite
oppimisympäristöstä, jossa oppimista ei nähdä yksilökeskeisenä vaan siinä painottuvat ne
kulttuuriset konventiot ja yhdessä toimimisen tavat, joiden avulla oppiminen tapahtuu.
Oppimisympäristön tarkoitus on edistää tavoitteenmukaista oppimista, jonka opettaja tekee
mahdolliseksi. Kuitenkin oppilas käsittää oppimisympäristön aina omalla tavallaan. Siihen
vaikuttavia tekijöitä ovat opettajan järjestelyt, mutta myös erilaiset kulttuuritekijät sekä
sattumanvaraiset tekijät. Oppimisympäristöön kuuluvat kaikki ne ulkopuoliset tekijät, jotka
vaikuttavat oppijan oppimiseen. Kuten esimerkiksi vuorovaikutus opettajana ja muiden
oppilaiden kanssa sekä fyysinen ja kulttuurinen ympäristö (Lehtinen, Kuusinen & Vauras
2007, 249–250.) Myös opetusmateriaalit kuten oppikirjat ovat osa tätä oppiympäristöä.
(Meisalo, Sutinen & Tarhio 2003, 77.)

!
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3

MUSIIKKIKASVATUSFILOSOFIAN PARADIGMAT

Musiikkikasvatusta ohjailee yhteiskunnan ja kasvatustieteen muutosten lisäksi myös alan
oma tutkimus ja dialogi. (Ojala & Väkevä 2006, 55 56). Musiikkikasvatusfilosofia kuuluu
musiikkikasvatustutkimuksen keskeisiin osa-alueisiin, joka pohtii muun muassa musiikin
oppimiseen liittyviä seikkoja ja lähestyy musiikkikasvatuksen ongelmia käyttämällä niiden
ratkaisuun yleisiä filosofisia menetelmiä. Musiikkikasvatusfilosofian lähitieteitä ovat
musiikkifilosofia ja kasvatusfilosofia, joiden tutkimuksille ja pohdinnoille se pohjaa omaa
tutkimustaan.

(Väkevä

”musiikkikasvatusfilosofian

1999a,

45,

tehtävänä

50–52.)
on

Väkevän

määritellä

(emt,

45)

musiikkikasvatuksen

mukaan
ja

sen

tutkimuksen lähtökohtia, tavoitteita, periaatteita, näkökulmia, edellytyksiä, uskomuksia,
rajoja, arvoja, merkitystä ja olemusta.” Näiden tutkimusten avulla musiikkikasvatusfilosofia antaa ohjeita käytännön musiikinopetukseen. Esimerkiksi niiden pohjalta voidaan
antaa suosituksia opetuksen suunniteluun, toteutukseen ja arviointiin. (Väkevä 1999a, 46–
47.)
Westerlund (1997) kuvaa tätä filosofian ja käytännön välistä suhdetta diskursiiviseksi
dialogiksi. Hänen mukaansa tätä diskurssia pitävät yllä opetussuunnitelmat ja
opettajankoulutus, jotka ottavat huomioon kulloisetkin ajattelun virtaukset. Westerlund
kuitenkin lisää, ettei jokin filosofinen ajattelu välttämättä ohjaile käytännön musiikin
opetusta, vaan filosofisen keskustelun rakentumista ja ylläpitämistä. (Westerlund 1997,
29.)
Musiikkikasvatusfilosofisella ajattelulla on pitkä historia, joka ulottuu antiikin Kreikkaan
ja Platonin kirjoituksiin. Jo tuolloin ajateltiin, että musiikilla on kasvatuksellisia
vaikutuksia. (Louhivuori 2003, 254.) Musiikkikasvatusfilosofia muodostui ajan saatossa
omaksi alakseen taidefilosofisten virtausten ja ajatuksien alaisena. Taidefilosofiassa 1700luvulta lähtien esillä ollut esteettinen filosofia vaikutti pitkään musiikkikasvatuksen ja
musiikinopetuksen taustalla niin musiikkiopistoissa kuin kansa- ja peruskouluissakin.
(Westerlund 1997, 30–31.)
Musiikkikasvatuksella on myös omat paradigmansa, joita musiikkikasvatusfilosofia
kehittelee

ja

arvioi.

musiikkikasvatuksen

!

Tässä

sisällä

yhteydessä
tapahtuneeseen

paradigma-käsitteellä
ajatteluun

on

muutokseen

viitattu
koskien
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musiikkikasvatuksen peruskysymyksiä. (Väkevä 1999a, 49). Musiikkikasvatusfilosofia
voidaan karkeasti jakaa kahteen paradigmaan esteettiseen ja praksiaaliseen ajatteluun, joka
nousi kritisoimaan esteettistä paradigmaa 1990-luvulla. Niitä erottaa muun muassa niiden
käsitys musiikista. Esteettinen paradigma korostaa musiikin itseisarvoa kun taas
praksiaalinen paradigma sen välinearvoa (Louhivuori 2003, 255). Esteettinen paradigma
oli ollut vallalla 1960-luvulta lähtien musiikkikasvatusfilosofisessa tutkimuksessa, mutta
1990-luvulla tapahtunut niin sanottu musiikkikasvatusfilosofian paradigmanmuutos nosti
praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian esteettisen paradigman rinnalle. Tässä luvussa
keskityn lähinnä esteettisen musiikkikasvatusfilosofin Bennett Reimerin ja praksiaalisen
musiikkikasvatusfilosofin David J. Elliottin ajatuksiin. Vaikka esteettisen ja praksiaalisen
musiikkikasvatusfilosofian kädenvääntö nousi esille angloamerikkalaisessa keskustelussa,
siitä kiinnostuttiin myös Suomessa 1990-luvulla. Tämä on näkynyt suomalaisen
musiikkikasvatusfilosofisen keskustelun kasvussa. (Väkevä 1999a, 46, 58; Elliott 1996, 6.)
Musiikkikasvatusfilosofisen paradigman tai ajattelun muutoksen sai aikaan jo edellisissä
luvuissa mainituista tieteen ulkoisista ja sisäisistä seikoista. Yhteiskunnan medioituminen,
digitalisoituminen ja globalisoituminen ovat vaikuttaneet musiikkikulttuuriin, sen
tarjonnan

monipuolisuuteen,

kaupallisuuteen

ja

uudenlaisiin

äänimaisemiin.

Musiikkikasvatukseen ja musiikkikasvatusfilosofiaan vaikuttava kasvatustiede ja sen
lähitieteiden muutokset, jotka ovat näkyneet filosofian aseman korostuksessa ja
oppimiskäsityksen muutokseen. Oltiin siis tultu pisteeseen, jolloin praksiaalisesta
ajattelusta oli vain tullut musiikinopetuksen kannalta ajankohtaisempaa ja esteettisen
suuntauksen

teoreettinen

pohja

oli

alkanut

käydä

liian

ahtaaksi

nykyisessä

monikulttuurisessa musiikkikasvatuksessa. (Westerlund 1997, 37.)

3.1

Esteettinen musiikkikasvatusfilosofia

Esteettinen musiikkikasvatusfilosofia lähtee siitä, että musiikilla on itseisarvo (Louhivuori
2005, 255). Musiikki on siis arvokasta itsessään, koska se tuottaa kuulijalleen esteettisen
elämyksen. Tämä elämys kasvattaa ihmistä tunteiden ja tuntemusten avulla, ja sen vuoksi
sen opetus lapsille ja nuorille on tärkeää. (Väkevä 1999a, 54)
Esteettinen musiikkikasvatusfilosofia lainaa käsitteitä ja ajatuksia estetiikasta, joka kehittyi
jo 1700- ja 1800-luvuilla. Aluksi estetiikka pohti kauniin määritelmää, mutta myöhemmin
esteettistä asennetta ja sitä, mistä esteettinen teos koostuu. Romantiikan ajan ideologialle ja
!
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ajattelulle kuului ajatus yksilön autonomiasta ja arvosta. Tämä ajatus periytyi myös
taidefilosofiaan ja estetiikkaan. Musiikkiteoksia säveltävät säveltäjät pystyivät nyt itse
määräämään teoksiensa sisällöstä, eikä sitä enää määritellyt kirkko tai hovi. Näin
teoksistakin tuli itsenäisiä, säveltäjä neron luomia esteettisiä taideteoksia, jotka erotettiin
sosiaalisesta elämästä ja kontekstista. (Westerlund 1997, 31; Elliott 1995, 23 25.)
Länsimaisessa filosofiassa on Platonin ajoista asti haluttu erottaa ihmisen mieli ja keho
toisistaan (Westerlund & Juntunen 2005, 113). 1800-luvun romantiikan ideologia perustui
käsitykselle yksilön sisäisestä autonomiasta ja arvosta, (Westerlund 1997, 31) joka nosti
mielen kehoa tärkeämmäksi. Musiikki ja taide nähtiin yliluonnollisena mielen tuotoksena,
johon ei haluttu sotkea ihmisen fyysistä puolta. Näin musiikista tuli jotain, mikä on
pysyvää ja jota ihminen tarkkailee ja analysoi keskittyneesti ulkopuolisen asemasta.
(Westerlund & Juntunen 2005, 113.) Esteettinen tiedonkäsitys perustuu siis analyyttispositivistiselle käsitykselle tiedon muodostuksesta. Musiikki on objekti, jota opetellaan ja
pilkotaan osiksi erottaen ne ulkomusiikillisista tekijöistä (Westerlund 1997, 33).
Esteettisistä käsitteistä ja ajattelusta tuli osa musiikkikasvatuksen teoretisointia.
Musiikkikasvatusfilosofit kuten Bennett Reimer ja Keith Swanwick pohtivat 1970-luvulla,
että musiikkikasvatuksen tulisi muiden taiteenlajien tavoin pohjata esteettiseen
kasvatukseen. Reimer (1989, 94) määrittää taiteen olevan yhtä kuin taideteokset. Näin
voidaan päätellä, että myös musiikki on yhtä kuin musiikkiteokset (Kauppinen 1999, 76).
Musiikin arvon ja merkityksen katsotaan olevan musiikin sisäisissä ominaisuuksissa,
jolloin ominaisuuksia tulee tulkita ja analysoida esteettisen kuuntelun avulla. Sen avulla
voidaan saavuttaa emotionaalisia kokemuksia, joilla on kasvattavia vaikutuksia.
Kuuntelusta ja sen emotionaalisesta kokemisesta tuli esteettisen musiikkikasvatuksen
painopisteitä. Tämä näkyy esteettisessä musiikkikasvatuksessa kuuntelukasvatuksena, jolla
pyritään oppilaan tunteiden kasvatukseen. (Westerlund 1997, 31–32.)
Esteettisen

musiikkikasvatusfilosofian

edustaja

Bennett

Reimer

jakaa

esteettiset

näkökulmat Leonard B. Meyerin luokituksen mukaan, jotka jakautuvat referentiaaliseen,
absoluuttis-formaaliseen ja absoluuttis-ekspressiiviseen näkökulmaan. (Reimer 1989, 16.)
Nämä näkökulmat eroavat toisistaan siinä, mihin ne sijoittavat esteettisen merkityksen.
Referentiaalisessa näkökulmassa merkitys löytyy musiikin ulkopuolisista tekijöistä, kuten
tunteista,

asenteista

ja

tapahtumista.

Absoluuttis-formalistinen

näkökulma

pitää

merkityksellisenä taideteosten sisäisiä ominaisuuksia, kuten muotoja, ääniä ja rytmiä.

!
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Absoluuttis-ekspressiivisessä näkökulmassa merkitys on sekä musiikin sisäisissä
ominaisuuksissa sekä niiden taustalla vaikuttavien ”artistis-kulturaaliset” seikat. (Väkevä
1999, 54–55.) Sisäinen merkitys syntyy kun kuulija tietää, mitä odottaa musiikin kululta.
Ulkoiset merkitykset syntyvät taas musiikin aiheuttamista mielikuvista tai muista sen
luomista merkityksistä. (Kauppinen 1999, 76.) Reimer (1989, 27) itse pitää absoluuttisekspressiivistä

näkökulmaa

parhaiten

soveltuvana

vaihtoehtona

nykyaikaiseen

kasvatukseen.
1990-luvulla oltiin tultu sellaiseen maailman tilanteeseen, joka asetti esteettisen
ajattelutavan kritiikin kohteeksi. Edellä mainitut medioituminen ja globalisaatio muuttivat
musiikkikulttuuria, esteettiseen ajatteluun sopimattomaksi. Silloinen kritiikki sai alkunsa
niin kutsuttujen praksiaalisten musiikkikasvatusfilosofien, kuten Philip Alpersonin, David
J. Elliottin ja Thomas Regelskin aloitteesta (Väkevä 1999a, 59.) Kritiikkiä esitettiin useista
eri näkökulmista koskien sen käsitystä musiikista ja musiikillista tiedon muodostamista.
Esteettistä näkemystä on kritisoitu muun muassa sen suppeasta musiikillisesta
maailmankuvasta. Elliottin (1995) mukaan esteettinen ajattelu painottaa käsitystä siitä, että
musiikki on objekti, jota tarkkaillaan ja vastaanotetaan. Se ei Elliottin mielestä vastaa
väitteeseen, mitä musiikkia on, vaan mitä ovat musiikkiteokset. (Elliott 1995, 30.) Tämä
ajattelutapa sopii kyllä länsimaiseen taidemusiikin, mutta ei sovi sen ulkopuolisiin
musiikkikulttuureihin, joissa musiikin ajatellaan olevan, jotain mitä tehdään (Westerlund
1997, 34). Elliott (1995) lisää, ettei esteettinen ajattelu ota riittävästi huomioon musiikin
erilaisia työtapoja, kuten esiintymistä, improvisaatiota, sovitusta ynnä muuta (Elliott 1995,
30). Tämän lisäksi ulkomusiikillisten aspektien poisjäänti esteettisestä ajattelusta on
vaikuttanut musiikkikasvatuksen sisältöön erottaen niin sanotun hyvän ja vähempiarvoisen
musiikin toisistaan, mikä on johtanut länsimaisen taidemusiikin arvostukseen kaiken muun
musiikin kustannuksella. (Westerlund 1997, 32.)

3.2

Praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia

Praksiaalinen

musiikkikasvatusfilosofia

on

rakentunut

pääasiassa

esteettisen

musiikkikasvatusfilosofian kritiikille, joka on kiteytynyt David J. Elliottin vuonna 1995
julkaisemassa teoksessa Music Matters. A New Philosophy of Music Education (Väkevä
1999, 59). Praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia eroaa esteettisestä muun muassa sen
kritisoiman musiikkikäsityksen ja tiedonmuodostuksen kohdalla (Westerlund 1997, 33).
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Päinvastoin kun esteettisessä ajattelussa, praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia lähtee
siitä, että musiikki on kohteen sijasta väline. Musiikki nähdään kontekstuaalisesti eli
paikkaan ja aikaan sidottuna. Tärkeänä nähdään itse musiikin tekeminen ja sen kautta
saavutettu kasvu (Elliott 1996, 9).
Praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia on syntyi ajassa, jolloin kognitiivinen psykologia
ja konstruktiivinen oppimiskäsitys olivat merkittäviä ihmistieteiden suunnannäyttäjiä.
Nämä

näkökulmat

korostavat

kontekstuaalisuutta

ja

kehollisuutta

tietoisuuden

muodostumisessa, kuten praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofiakin. Myös filosofisesta
näkökulmasta katsottuna Elliott liittää teoretisointinsa pragmaattisen filosofian, jossa
korostuvat myös kontekstuaalisuus ja kehollisuus. (Määttänen 1996, 49–50.) Määttäsen
(1996, 47) mukaan praksiaalista voisi yhtä hyvin nimittää pragmaattiseksi musiikin
filosofiaksi. Pragmatistisen ajattelun mukaan ihminen oppii parhaiten tekemällä.
Tekemisen ja harjoittelun kautta ihminen voi kokonaisvaltaisemmin oppia halutun asian.
Näin yhdistyy aikaisempi kokemus sekä uusia asia, ja ihminen pystyy muodostamaan
asiasta uudenlaisen kuvan. (Määttänen 1996, 49; Puolimatka 1996, 146.)
Elliottin (1995, 43) näkee musiikin monimuotoisena inhimillisenä toimintana. Hänen
mukaansa musiikki on pohjimmiltaan jotain, mitä ihminen tekee. Jos musiikki on jotain,
mitä ihminen tekee, siihen on Elliottin mukaan liityttävä ainakin neljä ulottuvuutta (katso
kuva 1): musisoija eli tekijä (musicer), musiikillinen teos (music), joita tekijä tuottaa ja
toiminta (musicing), jonka seurauksena tekijä tuottaa teoksensa. Tämä kaikki tapahtuu
kuitenkin jossain tietyssä ajassa ja paikassa (context), mikä vaikuttaa tekijään ja sitä kautta
teokseen. Koska nämä ulottuvuudet ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa,
musiikin toimintaan liittyy tekemisen (säveltämisen ja esittämisen) lisäksi myös musiikin
kuunteleminen. Tekijä on vuorovaikutuksessa oman kuuntelun kanssa, mutta myös sen,
mitä yleisö kuuntelee. (Elliott 1995, 39–42.)
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KUVA 1. Musiikillisen toiminnan neljä ulottuvuutta. (Elliot 1995, 40).

Elliott

jakaa

musiikin

kolmeen

eri

ilmenemismuotoon

erittelemällä

ne

eri

kirjoitusmuodoilla: MUSIIKKI (MUSIC), Musiikki (Music) ja musiikki (music).
MUSIIKKI on ihmisen toiminnan muoto siis jotain, mitä ihmiset harjoittavat. Siihen
sisältyy musiikin toiminnallinen puoli (säveltäminen, esittäminen) sekä kuuntelu. Musiikki
(Music) puolestaan tarkoittaa niitä eri musiikillisia käytäntöjä, jotka sisältyvät
MUSIIKKIin. Näistä musiikillisista käytännöistä seuraa teoksia tai kuultavaa ja
havaittavaa ääntä, musiikkia (music). (Elliott 1995, 43 44; Väkevä 1999, 71.) Kuvassa
kaksi kuvataan Musiikkia eli musiikillista käytäntöä, joka sisältää musiikin musisoimisen
ja kuuntelun vuorovaikutuksen konteksteineen. Kuvassa Elliott on halunnut korostaa
musisoinnin ja kuuntelun välistä ja väistämätöntä yhteyttä. Väkevän (1997, 20) mukaan ne
”muodostavat

dialektisten

suhteiden

dynaamisen

systeemi,

joka

konstruoituu

periaatteiltaan samankaltaisena kaikissa musiikkikulttuureissa.” Kuvassa kolme on useita
eri musiikillisia käytäntöjä, jotka yhdessä muodostavat MUSIIKIN eli moniulotteisen
inhimillisen käytännön.

!

25!

!

KUVA 2. Musiikillinen käytäntö. (Elliott 1995, 44)

KUVA 3. MUSIIKKI on moniulotteinen inhimillinen käytäntö. (Elliott 1995, 45)

Musiikin tekijöillä on myös musiikillista tietoutta (musical knowledge) ja muusikkoutta,
jota ilman tekijä ei voisi tuottaa musiikillisia teoksia. Elliottin sanoo muusikkouden
kehittävän

ja

auttavan

oppilaita

saavuttamaan

arvokkaita

päämääriä,

kuten

persoonallisuuden kasvua, itsetuntemusta, musiikillista nautintoa sekä itseluottamusta.
Tämän vuoksi musiikin opetuksessa tulisi tärkeintä olla musiikin tekeminen ja
muusikkouden harjoittaminen. (Elliott 1996, 9; Väkevä 1999a, 71 72.)
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Elliottin näkemys korostaa musisointia ja sen kautta musiikillisen tiedon omaksumista.
Elliottin näkemykset musiikista ovat Kauppisen (1999) mukaan käytännöllisiä, laajaalaisia ja suvaitsevaisia, mutta se on haasteellista musiikinopettajan näkökulmasta.
Musisoinnin opettaminen vaatii opettajalta omaa laaja-alaista muusikkoutta. Tämän lisäksi
opettajan on kyettävä samalla seuraamaan ja arvioimaan oppilaiden toimintaa. (Kauppinen
1999.)
Myös praksiaalinen ajattelu on saanut muilta filosofeilta kritiikkiä. Väkevän (1999a)
mukaan esteettisen musiikkikasvatusfilosofian edustajat ovat kritisoineet eteenkin Elliottin
ajatuksia liian epäselviksi. (emt, 73.) Muun muassa Swanwick (1996) toteaa, että Elliott on
varsin yksiselitteisesti niputtanut kaikki esteettisen ajattelun edustajat Reimerin ajatusten
alle, vaikka asia ei ole ihan näin mustavalkoinen. (Swanwick 1996, 42). Varsinkin Reimer
on esittänyt kovaa vastakritiikkiä Elliottin ajatuksia kohtaan. Hänen mielestään Elliott
korostaa liiaksi esiintymisen merkitystä ja ei ota tarpeeksi huomioon kuuntelua työtapa.
Reimer kritisoi myös praksiaalisen ajattelun esiintymiskeskeisyyttä, eikä pidä sen
suhtautumisesta luovuuteen ja kielen käyttöön musiikin järjestyksen luomisessa. (Väkevä
1999, 74.) Reimer (2003, 48–51) on myöhemmin myöntänyt Elliottin olleen oikeassa siinä,
että musiikki on inhimillinen käytäntö, mutta sanoo edelleen Elliottin olevan väitteissään
liian jyrkkä. Vastakkainasettelujen sijaan hän kannattaisi filosofioiden yhdistämistä (emt,
30–36).

3.3

Musiikkikasvatusfilosofinen keskustelu Suomessa

Suomessa musiikkikasvatusfilosofista keskustelua ei ole käyty vielä kovinkaan pitkään.
Ennen tutkimuksen ja keskustelun alkua (1990-luku), siitä oli puhuttu lähinnä eri
metodien, kuten Orff-, Kodály- ja Dalcroze-menetelmien yhteydessä ja niiden
sopivuudesta. (Westerlund & Väkevä 2009, 93; Saini 2001, 57) Näillä menetelmillä oli
kyllä oma filosofinen pohjansa, mutta ne eivät Sainin (2001, 57) mukaan tuottaneet
Suomessa

analyyttistä

tai

filosofista

keskustelua

niiden

ihmiskuvasta

tai

kasvatusnäkemyksestä, joihin nykyinen musiikkikasvatusfilosofinen keskustelu perustuu
(esim. konstruktivismi) (Westerlund & Väkevä 2009, 93).
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3.3.1 Musiikkikasvatusfilosofinen keskustelu ennen 1990-lukua
Suomen musiikinopetuksessa vaatimukset toiminallisuudesta eivät ole kuitenkaan täysin
vieraita, sillä jo 1970 julkaistussa peruskoulun opetussuunnitelma komiteamietinnössä
toiminallisuus

ja

luovuus

olivat

jo

mukana

(Juutilainen

2009,

65–66).

Musiikkikasvatuksessa elettiin vahvaa murroksen aikaa (1952–1973), jolloin silloista
laulu-ainetta pyrittiin uudistamaan aikaan sopivammaksi (Juntunen 2013, 81). Myös
muualla länsimaissa oli koettu tänä aikana niin sanottu koulumusiikin ekspansio. Tämän
oli saanut aikaan erityisesti nuorten suosiman populaarimusiikin ja myös muiden maailman
musiikkien esiintulo. Populaarimusiikki loi yhteyden koulumusiikin ja nuorten omien
mieltymysten välille. (Suomi 2009, 74.) Sisällön muutokset johtivat oppiaineen
nimenvaihtoon ja vuonna 1963 laulu-nimisestä oppiaineesta tuli musiikki (Tenkku 1996,
46). Musiikin tavoitteet, sisällöt ja työtavat monipuolistuivat laulamisesta muihinkin
musiikin tekemisen muotoihin. 1960– ja 1970-lvulla suomalaisen musiikinopetuksen
uudistajina toimivat musiikinopettajat nimeltä Ellen Urho ja Liisa Tenkku. Peruskoulun
uudistus vuonna 1970 oli sopiva hetki tuoda musiikin opetussuunnitelmaan uusia tuulia.
(Juntunen 2013, 82.)
Urho ja Tenkku kehittelivät kokonaisvaltaista opetusmetodia, joka perustui aikansa
kansainvälisiin kasvatuspsykologisiin ja musiikkifilosofisiin läheisiin. Heidän tarkoitus oli
ensin luoda musiikin opetusoppi, mutta opetusmateriaalin vähyyden vuoksi he päätyivät
tekemään myös oppimateriaalia. Uuden oppimateriaalin tavoite oli luoda yhtenäinen
toiminnallisuudelle ja luovuudelle perustuva musiikin opetus. Tenkku ja Urho keräsivät
näihin ideoita lukemalla ajankohtaisia pedagogisia kirjoituksia ja matkustamalla muihin
Euroopan maihin tutustumaan näiden musiikkikasvatukseen. Uuden musiikin opetuksen
keskeisiksi ideoiksi otettiin ”luovuuteen vetoava ongelmanratkaisu ja kokonaisilmaisu,
äänen ja sen kuvaamisen keksiminen, liikunnan ja kuvan säilyttäminen sekä se miten näitä
kaikkia siirretään perinteiseen musiikkiin.” Uusi metodi sai nimekseen Discovery method,
joka oli oppilaskeskeinen, luovuuteen, kokeiluun, keksimiseen ja tekemällä oppimiseen
(learning by doing) perustuvaa. Nämä olivat periaatteessa samoja periaatteita, mitä myös
praksialistit esittivät myöhemmin uudestaan 1990-luvulla. Metodin näkemys musiikista oli
kuitenkin esteettiseen kasvatukseen perustuva, joka painotti yksilön merkitystä
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opetuksessa, musiikin avulla luovuuden kehittämistä sekä kuuntelun ja äänimaisemien
kautta havainnoimiseen ja oppimiseen. Erityisesti juuri kuuntelukasvatus oli metodissa
vahvasti läsnä, koska tekijät kokivat musiikin oppimisen perustuvan kuulemiselle sekä
tarvetta ymmärtää koko ajan muuttuvaa ääniympäristöä. (Kankkunen 2009, 44–46.)
Peruskoulu-uudistuksen myötä musiikki nähtiin olevan myös kasvatuksellinen oppiaine,
jonka avulla oppilas kehittää omaa persoonaansa (Juntunen 2013, 82).

3.3.2 Murros ja pragmatismi nykyisen musiikkikasvatusfilosofian pohjana
Vaikka koulujen musiikinopetus on Laitisen (1996, 4) mukaan pohjautunut esteettiselle
kasvatukselle peruskoulun perustamisesta asti, Tenkku (1996) kertoo suomalaisten
koulujen musiikinopetuksen tukeutuneen jo pitkään myös toiminallisuudelle, jota
praksialistit ovat myöhemmin korostaneet. Tenkku kertoo, että samankaltaista keskustelua
musiikin

toiminnallisesta

luonteesta

on

käyty

yhdysvaltalaisessa

musiikkikasvatuskeskustelussa jo 1970-luvulla. (Tenkku 1996, 50.) Kuitenkin vasta
Elliottin vuonna 1995 julkaisema Music Matters -teoksen myötä suomalaisten tutkijoiden
ja musiikinopettajien kiinnostus

uudenlaista

praksiaalista ajattelua kohtaan kasvoi ja

keskustelu alkoi perustua kasvatustieteen teorioihin kuten konstruktivistiseen teoriaan.
Westerlund ja Väkevä (2009) katsovat kiinnostuksen syyksi sen, että Elliottin näkemykset
tukivat

jo

Suomessa

musiikkikasvatuksessa

vallinneita

käsityksiä

erilaisten

musiikkikäytäntöjen merkityksestä, monipuolisten musiikkitraditioiden esittelystä sekä
tekemällä oppimisen vahvasta kulttuurista. Lisäksi Suomessa oli jo vuonna 1994 siirrytty
uuteen opetussuunnitelmaan, joka oli avoimempi ja joustavampi ottamaan uudenlaisia
näkemyksiä mukaan opetukseen, mikä helpotti praksialististen ideoiden vastaanottoa.
(Westerlund & Väkevä 2009, 93)
Vaikka praksiaaliset ajatukset otettiin Suomessa kiinnostuksella vastaan, niitä kohtaan
esitettiin myös kritiikkiä. Erityisesti kritiikin kohteena on ollut muun muassa Elliottin
oppimiskäsitys, joka nähtiin olevan ristiriidassa konstruktivistisen oppimisnäkemyksen
kanssa. (Elliott on kyllä tiedostanut konstruktivismin ajatuksen tilannesidonnaisuudesta,
mutta näkee sen enemmän kulttuurisessa kuin oppimistilannekontekstissa.) Tieteellisiä
artikkeleita musiikkikasvatusfilosofiasta alettiin julkaista vuonna 1996 aloittaneessa
Musiikkikasvatus-lehdessä (Finnish Journal of Music Education), jonka ensimmäiset
numerot olivat musiikkikasvatusfilosofia painotteisia. (Väkevä 1999a, 46–47.) Tämä
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alkanut

musiikkikasvatusfilosofinen

keskustelu

ei

jakanut

suomalaisia

tutkijoita

esteettiseen ja praksiaaliseen leiriin, vaan se lisäsi musiikkikasvatusfilosofista tutkimusta
sen eri näkökulmista (Väkevä & Westerlund 2009, 94). Keskusteluissa tutkijat ovat
lähteneet kehittelemään musiikkikasvatusfilosofiselle ajattelulle niin sanottua laajempaa
filosofista näkökulmaa, joka auttaisi näkemään laajemmin musiikin kokemisen ja
toiminnan muodot.
Nykynäkökulmat musiikkikasvatusfilosofiasta pohjautuvat pragmatistiseen filosofiaan,
jonka

valossa

on

pyritty

yhdistelemään

esteettistä

musiikkikasvatusfilosofiaa. (ks. Westerlund 2002 ja Väkevä 2004).

ja

praksiaalista
Pragmatismi on

kasvatusfilosofian suuntaus, jonka perustajana on pidetty yleisesti C.S Pierceä ja sitä
myöhemmin kehittellyt John Dewey. (Väkevä 2004, 34). Väkevän (1999b) mukaan
”pragmatismi tarjoaa yleisfilosofisen näkökulman, joka sitoo yhteen inhimillisen toiminan,
kokemuksen,

kulttuurin

ja

kasvun

ideat

intrumentalistisessa

viitekehyksessä.”

Pragmatismin mukaan teorian ja käytännön välillä on on kiinteä molemminpuoleinen
yhteys, jota ei voi erottaa. (emt, 45.)
Suomalaisessa musiikkikasvatusfilosofissa kritisoidaan sekä esteettistä että praksiaalista
ajattelua siitä, etteivät ne ota riittävästi huomioon musiikkikasvatuksen sosiaalista
kontekstia. Westerlund (2002) on väitöskirjassaan yrittänyt pragmaattisen ajattelun kautta
yhdistää esteettistä ja praksiaalista ajattelua. Myös Väkevä (2004) on pohtinut Deweyn
pragmatismin pohjalta, miten esteettisen ajattelun voisi tuoda praksiaaliseen ajatteluun.
Ajattelujen yhdistäminen vaatii silti esteettisen käsitteen uudelleen muotoilua ja sen arvon
uudelleen määrittelyä uudessa demokraattisessa kontekstissa. (Väkevä 2004, 353.)
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4

YLÄKOULUN MUSIIKINOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN
PERUSTEISSA

Aiemmissa luvuissa on tarkasteltu musiikkiin ja musiikkikasvatukseen vaikuttaneita
ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Tässä luvussa tarkastellaan peruskoulun opetussuunnitelmia,
sillä ne luovat puitteet yleissivistävän koulutuksen musiikinopetukselle. Valitsin
tarkasteltaviksi peruskoulun opetussuunnitelmien perusteet vuosilta 1985, 1994 ja 2004,
koska ne kattavat haastateltavien yläkoulun musiikinopettajien työuran. Lisäksi ne ovat
tulleet käyttöön ennen Elliottin Music Matters -teosta (1995) ja sen jälkeen, jolloin voidaan
tarkastella myös sen vaikutusta opetussuunnitelmiin. Tarkastelen opetussuunnitelmia
niiden yleisten perusteiden ja yläkoulun musiikinopetuksen näkökulmasta jättäen
alakoulun sisällöt pois.
Yhteiskunnalliset, ideologiset ja tieteelliset muutokset vaikuttavat musiikinopetukseen
juuri opetussuunnitelmien kautta. Muuttuva yhteiskunta luo paineita myös kouluille ja
niiden kehittymiselle. Opetussuunnitelmat heijastelevat kunkin ajan näkemyksiä ja arvoja
siitä,

mitä

pidetään

hyvänä

oppimisena

ja

opetuksena,

vaikka

nykyajan

opetussuunnitelmien sisällöissä onkin paljon yhtäläisyyksiä ja täydentävää materiaali.
Vallitsevien arvojen pohjalta luodaan oppimisen yleiset tavoitteet. (Rokka 2011, 105,107)

4.1

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma-käsitettä on käytetty jo 1900-luvun alussa ja sen käyttö yleistyi 1920luvulla. Opetussuunnitelma on kuitenkin käsitteenä jokseenkin monimerkityksinen sen
ideologisten periaatteiden vuoksi. Sitä voi tarkastella monista eri näkökulmista, mikä on
hämärtänyt opetussuunnitelma-käsitettä. (Rokka 2011, 35–36.) Tässä tutkimuksessa
käsittelen opetussuunnitelmia niiden perusteiden ja musiikin opetuksen näkökulmasta sekä
miten opetussuunnitelmien perusteiden arvot ja painotukset näkyvät musiikinopetuksessa.
Suomessa yhteiskunta ja politiikka ohjaavat opetusta opetussuunnitelmien avulla, jotka
laaditaan Opetushallituksessa yhdessä virkamiehien ja opetusalan asiantuntijoiden kanssa.
Näin opetussuunnitelma toteuttaa yleisesti hyväksyttyä valtion koulutuspolitiikkaa.
Opettajan tulee toimia opetussuunnitelman mukaisesti. Toimimalla sitä vastoin hän on
syyllistynyt virkavirheeseen. Opetussuunnitelmaa voi kuitenkin täydentää ja nykyisin

!

31!

!

opetuksen järjestäjät eli koulut tekevät omat opetussuunnitelmansa opetussuunnitelmien
perusteiden pohjalta. Samaa opetussuunnitelman perusteet versiota voi siis toteuttaa monin
eri tavoin. Opettajilla on opetussuunnitelmien toteutumisessa tärkeä rooli, sillä he siirtävät
opetussuunnitelmaa oppilaiden koettavaksi. Näin opetussuunnitelma konkretisoituu
opettajan ja oppilaan välisessä suhteessa. (Rokka 2011, 36–39.)
Opetussuunnitelman tehtävänä on ohjata koulun toimintaa ja kehittämistä sekä oppilaiden
ja opettajien toimintaa. Se voi olla myös koko kouluyksikön toiminnan kehittäjä.
Opetussuunnitelmat

ovat

dynaamisia

ja

ajassa

muuttuvia,

ja

ne

ovat

viime

vuosikymmeninä tulleet kehyksen omaisiksi. Ne määrittelevät koulun tavoitteet,
oppiaineksena arvioinnin perusteet sekä ottaa kantaa opetusmenetelmiin. Kuitenkin
opettajalla on vapaus valita menetelmänsä ja painotuksensa, kuhan opetussuunnitelman
perusarvot pysyvät samoina. Rokan (2011) mukaan yleinen opetussuunnitelma määrittää
sen yleissivistyksen, mitä jokaisen oppilaan tulisi saada. Tämän yleissivistyksen saatuaan
oppilas kykenee paremmin sosialisoitumaan yhteiskuntaan. (Rokka 2011, 42–43.)
Ennen vuotta 1985 opetussuunnitelmat tehtiin komiteamietinnöissä, mutta sen jälkeen ne
ovat kantaneet nimeä: Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (Rokka 2011, 20 22).
Nykyisin opetussuunnitelman perusteet antavat kehykset koulutuksen järjestäjille.
Opetussuunnitelmien tavoitteet pyritään sitomaan perusopetuslain ja perustuslain yleisiin
tavoitteisiin. (POPS 2004, 8.) Opetussuunnitelman perusteet sisältävät muun muassa arvot,
toiminta-ajatuksen, toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvakset, joihin
opetus tulisi perustua (POPS 2004, 9).

4.2

Opetussuunnitelmien perusteet ja musiikin sisällöt

Seuraavaksi tarkastellaan kolmen opetussuunnitelman perusteita sekä niiden musiikin
sisältöjä ja tavoitteita yläasteen kodalla. miten yhteiskunnan, kasvatustieteen ja
musiikkikasvatuksen muutokset näkyvät opetussuunnitelmissa.
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4.2.1 Opetussuunnitelman perusteet 1985
Vuoden 1985 opetussuunnitelma kuvastaa muutosta opetussuunnitelmien kehityksessä.
1980-luvulla haluttiin hallinnollisesti siirtyä käytäntöön, joissa alueellista päätösvaltaa
kasvatettiin ja keskusjohtoisesta hallintaa vähentää. Päätösvaltaa toimimisesta haluttiin
siirtää kunnille ja kouluille, jotka opetusta järjestivät. Avoimet komiteamietinnöt olivat
vaihtuneet virkamiespainotteisiksi suljettujen ovien takana tapahtuvaksi suunnitteluksi,
vaikkakin mielipiteitä opetuksen asiantuntijoilta otettiinkin vastaan. Opetussuunnitelmasta
tuli ohjausväline, eikä kunnan ollut tarkoitus kopioida sitä malliopetussuunnitelmaksi.
(Rokka 2011, 23–24.)
Yleiset tavoitteet vuoden 1985 opetussuunnitelmassa ovat 1) persoonallisuuden
monipuolinen kehittäminen, 2) yhteiskunta, työelämä ja 3) ammatin valinta, 4) jatkoopintokelpoisuus, 5) elinympäristö ja luonnonsuojelu, 6) kansallinen kulttuuri ja kansalliset
arvot,7) kansallinen yhteistyö ja rauha sekä 8) sukupuolten välinen tasa-arvo (POPS 1985,
10–17). Opetussuunnitelma otti huomioon entistä enemmän tasa-arvoajattelua, jotka
näkyivät tasokurssien poistamisten, jatko-opintokelpoisuuden takaamisen, oppilaiden
erilaisuuden huomioon ottamisen sekä oppivelvollisuuden pakkolisuutena. (Rokka 2011,
24–25.) Opetussuunnitelmassa myös mainintaan, että opetussuunnitelmaa tulee uudistaa
”kulloisenkin kehittämistarpeen ja koulutuspoliittisen tavoitteenasettelun perusteella”
(POPS 1985, 8).
Vuoden 1985 musiikinopetusta koskevat ohjeet on jaoteltu tavoitteisiin, sisällön vallinnan
perusteisiin, oppiainekseen ja opetusjärjestelyihin. Lisäksi musiikin lisäopetusta koskevat
tiedot löytyvät opetussuunnitelman lopusta. (POPS 1985, 191–200, 272–275.) Suomen
(2009, 75) mukaan musiikin yleiset tavoitteet tiivistyivät edellisestä suunnitelmasta, jossa
muun muassa annettiin tarkempia ohjeita äänenkäytön ja laulun oppimista sekä
tutustumista

suurten

säveltäjien

tunnetuimpiin

teoksiin.

Vuoden

1985

opetussuunnitelmassa musiikin opetuksen tavoitteet jaettiin yleistavoitteisiin sekä ovat
vielä jaoteltu ala- ja yläasteen tavoitteisiin, mitkä esitettiin yleisemmällä ja laajemmalla
tasolla.

Yleisinä tavoitteina ovat ”oppilaan koko persoonallisuuden kehittyminen

antamalla hänelle esteettisiä kokemuksia ja valmiuksia musiikin kulttuuriperinnön
omaksumiseen” sekä ”luovan ilmaisukyvyn kehittäminen, musiikin perustaitojen ja tietojen antaminen, oppilaan arviointi- ja valintakyvyn sekä yhteistoimintavalmiuksien,
myönteisten asenteiden ja musiikin pysyvän harrastuksen edistäminen”. Yläasteen
!

33!

!

tavoitteissa korostuivat musiikillisten taitojen ja tietojen edelleen kehittyminen, musiikin
arviointikyvyn kasvaminen ja musiikillisen harrastamisen tukeminen. (POPS 1985, 191.)
Sisällön valinnan perusteissa puhutaan erikseen ala- ja yläasteen sisällöistä. Yläasteella
korostetaan aiempien tietojen soveltamista ja laajentamista sekä oppilaiden omien
mielenkiinnonkohteiden huomioimista, jotta musiikin tekeminen koettaisiin mieluisaksi.
Oppiaines luvussa kerrotaan, mitä sisältöjä kuhunkin luokka-asteeseen (7., 8. ja 9. luokka)
tulisi liittää. Yläkoulun aihe-alueet ovat jaettu kuuteen osaan, jotka ovat a) ääni, b)
kansanmusiikki, c) aikamme musiikki, d) esittävä säveltaide, e) eri uskontojen musiikki
sekä f) musiikki elämänurana. Niiden sisällöt syventyvät vuosiluokalta toiselle mentäessä
ja niiden sisällöt on määritelty muutamin esimerkein. Oppiainesjaksoon sisältyy myös
kuntakohtainen soveltaminen, missä tulee ottaa huomioon muun muassa paikallista
musiikkikulttuuria sekä tutustua paikalliseen musiikin harrastustarjontaan. Opetusjärjestely
luvussa kerrotaan, millä tavoin musiikkia olisi luontevinta opettaa. Hyviksi työtavoiksi
mainitaan laulaminen, soittaminen, kuuntelu ja liikkuminen. Soittamisen katsottiin
edistävän myös musiikillista keksintää ja yhteisöllisyyttä. (POPS 1985, 191–200.) Ne eivät
juuri

eroa

edellisen

opetussuunnitelman

työtavoista

sillä,

jo

vuoden

1970

komiteamietinnössä oli siirrytty musiikinopetuksen kohdalla noudattamaan monipuolisia
työtapoja. Laulun rinnalle olivat tulleet soittaminen (Orff-soittimet), kuuntelu ja
musiikkiliikunta sekä muu luova toiminta. (Suomi 2009, 75–76.)

4.2.2 Opetussuunnitelman perusteet 1994
Vuosi 1994 merkitsi jälleen uutta aikaa suomalaisessa peruskoulun opetussuunnitelmassa.
Opetussuunnitelman perusteita uudistettiin vuonna 1994 osana koulutusjärjestelmän
uudistusta, mutta uudistus oli myös osana suomalaisen yhteiskunnan muutosta. Suomessa
1990-luvulla valtiohallinnon uudistaminen lopetti keskitetyn valtiojohtoisen koululaitoksen
ohjaus- ja suunnitelmajärjestelmän. Lama ja suuntautuminen kohti Euroopan unionia toivat
yhteiskunnan tavoitteiksi kansainvälisen kasvun ja yksilöllisyyden. Muutoksen myötä
päätösvalta opetussuunnitelman suunnittelusta haluttiin viedä kouluille ja korkeasti
koulutettujen opettajien tietotaitoa haluttiin suunnittelussa käyttää hyväksi. (Rokka 2011,
26.)
Opetussuunnitelman

uudistusta

perustellaan

vuoden

1994

opetussuunnitelmassa

yhteiskunnallisten muutosten, arvoperustan muutosten, opetussuunnitelmateoreettisten
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muutosten, oppimis- ja tiedonkäsitys muutosten sekä koulutuksen laadullisen parantamisen
nojalla (POPS 1994, 8 10; Rokka 2011, 29). Opetussuunnitelmaa haluttiin viedä
joustavampaan ja nopeasti muuttuvampaan suuntaan, jotta se mukautuisi helpommin
yhteiskunnan tarpeisiin, ja sen vuoksi sen teksti on vielä yleisempää ja tiiviimpää. (Suomi
2009, 83).

Konkreettisesti asioiden tiivistymisen voi havaita opetussuunnitelmien

perusteiden sivuja vertailemalla. Vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteet oli jo
tiiviimpää kuin 1970 komiteamietintö, mutta sen sivumäärä oli silti yhteensä 332.
Vastaavasti vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteet oli 113 sivua pitkä eli yli puolet
lyhempi.
Tavoitteita ei ole vuoden 1985 opetussuunnitelman tavalla lueteltu, vaan opetuksen
tavoitteet esitettään ”koulun arvoperusta” -luvussa. Vuoden 1994 arvot eivät radikaalisti
erottuneet vuoden 1985 tavoitteista, vaan ne oli ilmaistu tiiviimmin ja täydentäen. Näitä
olivat: 1) kestävän kehityksen edistäminen, 2) kulttuuri-identiteetti, 3) monikulttuurisuus ja
kansainvälistyminen, 4) fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä
5) kansalaisyhteiskunnan jäseneksi kasvaminen, Annettujen arvojen tavoitteena oli
huomioida muun muassa ihmisen suhde omaan itseensä, toisiin ihmisiin, työhön,
yhteiskuntaan, uskontoon, kulttuuriin ja luontoon. (POPS 1994, 12 14.)
Myös musiikinopetuksen osalta asiat tiivistyivät entisestään. Enää vain kaksi sivua oleva
musiikinopetuksen ohjeet, sisälsivät ala- ja yläkoulun a) tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja b)
opiskelun luonteen ja lähtökohdat. Teksti ja sisältö ovat yhtenäisiä, eikä sitä ole jaettu
erillisiin luokka-asteisiin. Aluksi kerrotaan peruskoulun musiikinopetuksen yleistavoitteet:
”Peruskoulun musiikkikasvatuksen tehtävänä on, että oppilas saavuttaa musiikillisen
ilmaisun perustiedot ja -taidot ja ymmärtää musiikin merkityksen yksilölle ja yhteisölle,
kansalliselle sekä kansainväliselle kulttuurille.” Lisäksi vuoden 1994 opetussuunnitelma
näkee musiikin edelleen esteettisen kasvatuksen valossa, jonka avulla tunne-elämää ja
luovuutta kehitetään, mutta myös osana sosiaalista kasvatusta. (POPS 1994, 99.)
Tavoitteet ja keskeiset sisällöt -luvussa eritellään koko peruskoululle sopivia tavoitteita ja
sisältöjä, joissa muun muassa halutaan pyrkiä oppilasta saavuttamaan positiivinen asenne
musiikkia kohtaan, monipuolisten työtapojen käyttöön, musiikin harrastuksen jatkamiseen
koulun

ulkopuolella

sekä

sisällöllisen

monipuolisuuden

kuten

erilaisten

musiikkikulttuurien esiin tuomisen. (POPS 1994, 99.) Opiskelun luonne ja lähtökohdat on
puolestaan
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jaettu

ala-

ja

yläasteen

kesken.

Opetussuunnitelman

mukaan
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”musiikinopetuksen vastuualueena on oppilaan auditiivinen ympäristö”, ja minkä
tarkoituksena on ”eheyttää oppilaan persoonallisuuden kehittymistä sekä opetuksellisesti
koulukasvatuksen useita alueita.” (POPS 1994, 99.) Yläasteella tulee syventää alakoulussa
saavutettuja tietoja ja taitoja. Työtavoista perinteiset laulu, soittaminen, kuuntelu ja liikunta
ovat mukana ja niiden yhdistelyä suositellaan. Myös yläasteen puolella kehotetaan
monipuolisten työtapojen käyttöön kuten ala-asteellakin ja ”musiikillinen ilmaisu ja
keksintä ovat keskeisiä toimintatapoja myös yläasteella”. Opetussuunnitelmassa näkyy
myös oppimiskäsityksen muutos ja konstruktivistinen näkemys: ”Musiikin tiedollinen
aines opitaan yhdistämällä se oppilaiden omaan havaintoon, kokemiseen ja tekemiseen.”
Yläkoulun

puolella

myös

erilaiset

yhteiset

projektityöt

tukevat

oppilaiden

opiskelukohteiden valintaa ja suunnittelua. (POPS 1994, 100.)
Vuoden 1994 opetussuunnitelmassa näkyy kuitenkin musiikin aseman heikkeneminen.
Sillä kun vielä 1985 opetussuunnitelmassa musiikkia oli yhden viikkotunnin verran
kaikille 1.–9. luokille, se muuttui vuonna 1994 opetussuunnitelmassa valinnaiseksi 8. ja 9.
luokilla.

4.2.3 Opetussuunnitelman perusteet 2004
Rokan (2011, 32) mukaan vuoden 2004 peruskoulun opetussuunnitelman eli nykyisen
opetussuunnitelman perusteissa palataan keskusjohtoisempaan ajatteluun ja sen sisällön
määritelmä on tarkempi kuin vuonna 1994. Opetussuunnitelmien suunnittelun päävastuu
siirtyi kouluilta takaisin kunnille. Nämä käyttivät opetussuunnitelman perusteita
ohjenuoranaan ja kuntien luvalla koulutkin voivat tehdä opetussuunnitelmansa.
Kuntajohtoista mallia kritisoitiin muun muassa siitä, että se oli edeltäjäänsä
joustamattomampi ja näin esti koulujen kehittymistä. Kritiikkiä aiheutti myös, ettei se
edistänyt opettajien sitoutumista koulun ulkopuolelta säädettyyn opetussuunnitelmaan.
Toisten mielestä tarkemmat ohjeet olivat hyviä ja edistivät koulutuksen tasa-arvoisuutta.
(Rokka 2011, 32.) Myös perusopetuksen rakenteeseen tuli muutoksia, sillä se yhtenäistää
yhdeksänvuotista peruskoulua tuntijaon ja opetussuunnitelman osalta (Heinonen 2005, 8).
Opetuksen tavoitteet ilmaistaan opetuksen järjestämisen lähtökohdat -nimisessä luvussa,
joka on jakautunut lukuihin perusopetuksen arvopohja, perusopetuksen tehtävä sekä
perusopetuksen rakenne. Nykyinen opetussuunnitelma määrittelee perusopetuksen arvoiksi
”1) ihmisoikeudet, 2) tasa-arvon, 3) demokratian, 4) luonnon monimuotoisuuden ja
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ympäristön elinkelpoisuuden säilyttämisen ja 5) monikulttuurisuuden hyväksymisen”
(POPS 2004, 12). Kansainväliset arvot ovat näiden kolmen opetussuunnitelman ajan
kasvattaneet merkitystä suomalaisessa opetussuunnitelmassa. Tästä huolimatta opetus on
kuitenkin perustunut suomalaiselle kulttuurille ja myös paikallista kulttuuria on haluttu
ottaa huomioon. (Rokka 2011, 111; POPS 2004, 12.)
Vaikka yleinen opetussuunnitelman osa on tarkemmin määritelty kuin edeltäjänsä, on
oppiaineiden sisällöt edelleen tiivistä. Koko peruskoulun musiikinopetus mahtuu kolmeen
sivuun ja siinä on määritelty musiikin yleiset tavoitteet ja vuosiluokat 1–4 ja 5–9.
Vuosiluokkien alla on kerrottu niiden a) tavoitteet, b) keskeiset sisällöt sekä uutena c)
kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä (1–4) ja päättöarvioinnin
kriteerit arvosanalle 8. Musiikinopetuksen yleisissä tavoitteissa sanotaan: ”Musiikin
opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen
kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen
ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan” (POPS 2004, 230). Tämän
lisäksi oppilaan tulisi käsittää musiikki aika- ja tilannesidonnaisesti eri aikoina, eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa ja sen merkityksen vaihtelu. 5.–9. vuosiluokkien tavoitteena
on kehittää edelleen osaamista musiikillisen ilmaisun eri alueilla sekä musiikin kriittiseen
ja ymmärtävään tarkasteluun. Opetettavan sisällön tulee olla monipuolista, äänen ja ääniilmaisua kehittävää, omien musiikillisten ideoiden edistävää sekä eri musiikkityylit ja kulttuurit huomioonottavaa. (POPS 2004, 230–233.)
Uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tulee voimaan 1.8.2016. Sen yleiset
tavoitteet on määritelty jo vuonna 2012. Uuden opetussuunnitelman perusteiden
tavoitteisiin kuuluu muun muassa laaja-alaisen osaamisen tukeminen, monipuolisten
oppiympäristöjen käyttö sekä yhteisöllisyys ja oppilaslähtöisyys. Opetussuunnitelman
muodostumiseen voi vaikuttaa kommentoimalla tekeillä olevaa opetussuunnitelmaa. Tähän
voivat osallistua niin opettajat kuin oppilaat. (OPH 2012.)

4.3

Yhteenveto

Opetussuunnitelmat ovat peruskoulu uudistuksesta kehittyneet kohti koulukohtaista
suunnitelmaa. Vuoden 2004 opetussuunnitelma kuitenkin hieman poikkesi linjasta yrittäen
pitää kaikki koulut alueellisesti tasa-arvoisina. Opetussuunnitelmien tavoitteet ja arvot ovat
1985–2004 välisenä aikana menneet kansainvälisempään suuntaan ja arvopohja on
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moninaistunut

kansainvälistymisen

ja

EU:hun

liittymisen

myötä.

Globalisaation

aiheuttaman muuttoliikkeen myötä maahanmuuttajat ovat olleet osa suomalaista
peruskoulua ja näin ollen opetussuunnitelman tulee ottaa nämä seikat huomioon. Alla
olevassa taulukossa 1 on vuosien 1985, 1994 ja 2004 opetussuunnitelmat ja niiden
arvoperusta. Kaikissa perusteissa kuitenkin rakennetaan suomalaiselle kulttuurille ja
arvopohjalle

(arvolähtökohta).

Vuoden

1994

opetussuunnitelmaa

voidaan

pitää

käännekohtana, sillä silloin opetussuunnitelmien arvopohja on lähtenyt moninaistumaan ja
yleistymään kansainväliselle tasolle sekä huomioimaan yksilön omat arvot. (Rokka 2011,
111–112.)
TAULUKKO 1 Peruskoulun ja perusopetuksen arvoperusta. (Rokka 2011, 112).

Kasvatustieteessä tapahtunut murros 1980–1990-lukujen vaihteissa on vaikuttanut myös
opetussuunnitelmien kehittymiseen. Erityisesti Opetussuunnitelmien kehityksessä nousee
esille oppimiskäsityksen muutos alkaen vuodesta 1994. Konstruktivistinen oppimiskäsitys
on ollut siitä asti mukana määrittelemässä, miten oppilas oppi parhaiten, minkälaisessa
ympäristössä ja mikä on opettajan rooli.
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Musiikin kohdalla valtakunnallisen ohjauksen rooli on vähentynyt ja sen sisällöt ovat
tiivistyneet yleisimmiksi. Musiikin tavoitteet ovat muuttuneet yhä kontekstisidonnaisiksi
(Taulukko 2) Myös erilaisten työtapojen ja musiikkikulttuurien aseman nousu yleisen
kulttuurillisten muutosten johdosta on vienyt musiikinopetusta laulupainotteisuudesta kohti
monipuolista ja vivahteista musiikinopetusta. Monipuolisen opetuksen toteuttaminen voi
olla joskus haastavaa sillä, sillä vastaavasti resurssien määrä on pienentynyt. (Valtasaari
2011, 23). Musiikinopetuksen tavoitteessa on koko ajan korostettu, oppilaan persoonan
kehitystä, myönteistä asennetta musiikki ja sen harrastamiseen sekä musiikillisten tietojen
ja taitojen opettamista. Vuodesta 1994 asti tietojen ja taitojen opetukseen on lisätty
monipuoliset työtavat ja vuonna 2004 tiedollisia ja taidollisia asioita tulee välittää
tekemisen kautta. Tämä muutos viittaa konstruktivistiseen ajattelun ja sitä kautta myös
praksiaaliseen ajatteluun. Esteettinen musiikkikasvatusajattelu on ollut pohjana jo pitkään
suomalaisessa koulujen musiikinopetuksessa. Sen on haluttu tuottavan oppilaille esteettisiä
kokemuksia (POPS 1985, 191) ja esteettisenä kasvatuksena sen on haluttu eheyttävän
koulun taidekasvatusta (POPS 1994, 99), kun taas vuoden 2004 opetussuunnitelmassa ei
ole enää suoranaista mainintaa esteettisyydestä.
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TAULUKKO 2 Peruskoulun musiikinopetuksen tavoitteet ja sisällöt. (POPS 1985,
191–200; POPS 1994, 99–100; POPS 2004, 230–232)
POPS 1985
POPS 1994
POPS 2004!
!
Peruskoulun
musiikinope
tuksen
yleiset
tavoitteet

-persoonallisuuden kehittyminen
esteettisten kokemusten kautta

-oppilaan tunne-elämän ja
luovuuden kehittäminen,

-luovan ilmaisukyvyn
kehittäminen

-esteettisen kasvatuksen
alueena musiikki eheyttää
koulun taidekasvatusta!
!
-oppilas saavuttaa
musiikillisen ilmaisun
perustiedot ja -taidot
(monipuolisilla työtavoilla)!
!
-oppilaat arviointikykyisiä
kulttuurikansalaisia!
!
-sosiaalisen kasvatuksen
tukeminen!
!
-ohjaa pysyvään musiikin
harrastamiseen!
!
-ymmärtää musiikin
merkityksen yksilölle ja
yhteisölle, kansalliselle
sekä kansainväliselle
kulttuurille

-musiikin perustaitojen ja tietojen
antaminen
-oppilaan arviointi- ja
valintakyvyn edistäminen
-yhteistoimintavalmiuksien
edistäminen
-myönteisten asenteiden ja
musiikin pysyvän harrastuksen
edistäminen

-antaa välineitä oppilaan
oman musiikillisen
identiteetin
muodostumisessa
-tukee oppilaan
kokonaisvaltaista
kehittymistä etsimällä
yhteyksiä muihin
oppiaineisiin.
-musiikin tiedolliset taidot
saavutetaan tekemisen
kautta
-musisointi edesauttaa
sosiaalista kehittymistä:
vastuullisuutta, rakentavaa
kriittisyyttä sekä
taidollisen ja kulttuurisen
erilaisuuden hyväksymistä
ja arvostamista
-auttaa oppilasta
löytämään kiinnostuksen
musiikkiin ja rohkaisee
musiikilliseen toimintaan
-musiikin aika- ja
tilannesidonnaisuuden
ymmärtäminen
-sovelletaan teknologian ja
median mahdollisuuksia

Musiikinopetuksen
sisällöt
yläkoulussa

-kaikille monipuolisen
musiikinopetuksen tarjoaminen
-ylä-asteella oppiaines perustuu
tiettyihin aihekokonaisuuksiin:
ääni, kansanmusiikki, aikamme
musiikki, esittävä säveltaide, eri
uskontojen musiikki, musiikki
elämänurana. Aihealueet
syventyvät vuosiluokittain

-musiikillinen aines tulee
olla mahdollisimman
monipuolista
musiikkikulttuurin eri
alueilta
-sisältöjä ei määritellä
tarkasti

-yläasteen opetukseen
kuuluu äänikokeilut,
-sisältöjä toteutetaan laulaen,
projektityö ja tiedollinen
soittaen, kuunnellen, liikkuen sekä aines opitaan tekemisen
musiikin keinon luovasti tuottaen kautta
-työtavat: laulu, soitto,
kuuntelu, liikkuminen ja
musiikillinen ilmaisu ja
keksintä

!

-laulun, soiton ja
kuuntelemisen materiaalit
tulee olla monipuolisia eri
tyylejä ja lajeja edustavia
-sisältöjä ei määritellä
tarkasti
-omien musiikillisten
ideoiden kokeilu
improvisoiden, säveltäen
ja sovittaen esimerkiksi
ääntä, laulua, soittimia,
liikettä ja
musiikkiteknologiaa
käyttäen!
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5

NARRATIIVINEN TUKIMUS JA SEN TOTEUTUS

5.1

Narratiivinen tutkimus

Tutkimuksen metodologiseksi lähestymistavaksi olen valinnut narratiivisen tutkimusotteen
tutkimuskysymysteni

kautta.

Tutkimuksessani

selvitän

opettajien

kokemuksia

musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutoksista, ja miten ne ovat näkyneet
opetussuunnitelmissa, oppimateriaaleissa ja opettajan omassa opetuksessa. Tämän lisäksi
pyrin

tarkastelemaan,

mitä

ulkoapäin

tulevia

yleisiä

kulttuurillisia

muutoksia

musiikinopetus on kokenut viimevuosikymmeninä ja mitä vaikutuksia niillä on ollut
opettajien

kokemuksiin.

Narratiivinen

lähestymistapa

on

näihin

kysymyksiin

varteenotettava vaihtoehto, sillä narratiivisuutta tai kerronallisuutta pidetään ihmisten
tapana tehdä selkoa omasta todellisuudestaan sekä jäsentää kokemuksia (Eskola &
Suoranta 1998, 22).
Narratiivisuus ei ole sinänsä mikään yhtenäinen metodi, vaan se on kehys, jonka sisälle
mahtuu monenlaista tapaa tehdä tutkimusta. Yhdistävänä tekijänä näille tutkimuksille on
kertomus tai kertomukset. (Heikkinen 2000, 47.) Hyvärisen (2006, 1) mukaan voidaan
puhua myös kerronnallisesta tutkimuksesta, sillä narratiivisuus sanana on peräisin
latinankielisistä sanoista narratio (kertomus) ja narrare (kertominen), joista käsite on
englannin kielen kautta tullut suomen kieleen. (Heikkinen 2000, 47.)
Narratiivisuus on käsitteenä moniulotteinen ja sen tarkka määrittely on hankalaa.
Heikkinen (2000, 49) määrittelee tutkimuksissa esiintyvää narratiivisuutta neljällä eri
tavalla. Ensimmäinen on laajempi määritelmä, jossa narratiivisuus katsotaan olevan
eräänlainen

tiedonmuodostuksen

prosessi,

joka

liittää

sen

konstruktiivisen

tiedonkäsitykseen, jossa tieto rakentuu tietyssä ajassa ja paikassa. Tämän käsityksen
mukaan todellisuus on ajassa muuttuva, ja jokainen rakentaa siitä erilaisen kuvan. Toisena
määrittelynä narratiivista voi olla tutkimuksen aineisto. Aineisto, joka on kerronnallista ja
tuotettu omin sanoin, kuten esimerkiksi haastattelut ja vapaat kirjalliset vastaukset tai jo
valmiina kerronnallisessa muodossa olevat aineistot. Kolmantena narratiivisuuteen voidaan
viitata aineiston analyysissä. Heikkinen (2000, 52) käyttää Donald Polkinghornen tapaa
jakaa narratiivinen analyysi kahteen eri kategoriaan: narratiivien analyysiin ja
narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysissa kertomukset luokitellaan eri luokkiin
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esimerkiksi tyyppien ja kategorioiden avulla. Narratiivisessa analyysissa taas yhdistellään
useista kertomuksista uusi kertomus. Neljäntenä narratiivisuutta voidaan määritellä
käytännön työvälineenä, jolloin tutkija ei välttämättä etsi tutkimuksellaan uutta tietoa vaan
haluaa sen tuovan käytännön hyötyä tutkittaville. (Heikkinen 2000, 49–55; Polkinghorne
1995, 5.) Heikkisen (2000) antamien määrittelyjen lisäksi narratiivisuus voi olla myös
haastattelumuoto. Narratiivisessa eli kerronnallisessa haastattelussa tutkija pyrkii saamaan
kysymyksiinsä vastauksen kertomuksina eikä esimerkiksi faktojen esittelynä, selittelynä tai
mielipiteinä (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 191).
Viime vuosikymmenien aikana narratiivisesta tutkimuksesta on tullut yksi suosituimmista
laadullisen tutkimuksen metodeista ihmis- ja yhteiskuntatieteiden parissa. Narratiivisen
tutkimusmetodin

yleistyminen

voi

katsoa

johtuvan

muuttuneista

tieteen

ja

tiedonkäsityksistä (postmoderni ja konstruktivistinen tiedekäsitys). Tietäminen katsotaan
perustuvan kertomuksiin ja tiedostamme niiden kautta itseämme ja maailmaa.
Aikaisemmin

tiede

oli

pyrkinyt

objektiiviseen,

kontekstivapaaseen

tulkintaan

todellisuudesta, mutta tiedonkäsityksen muutoksen vuoksi tarinat ja kontekstuaalisuus ovat
nousseet tärkeiksi seikoiksi tutkimuksissa. (Heikkinen 2000, 49; Hyvärinen 2006, 1.)
Narratiivista tutkimusta tehdään monissa eri ihmis- ja yhteiskuntatieteen tutkimuksista,
siksi sen käytännöt ovat laajat ja riippuvaiset siitä tieteenalasta, jossa sitä tehdään. (Erkkilä
2008, 196.)

5.1.1 Kertomus
Narratiivinen tutkimus perustuu kertomukseen tai kertomuksiin ”Kun siis puhumme
kertomuksista, olemme usein kiinnostuneita maailman kokemisesta ja muutoksesta”
(Hyvärinen 2006, 4). Kertomus voi yksinkertaisimmillaan olla sitä, että joku kertoo
toiselle, että jotain on tapahtunut. Mielenkiintoinen kertomus sisältää aina jonkinlaisen
muutoksen, transformaation tai prosessin. Kertomukset auttavat meitä suhteuttamaan
tapahtumia toisiinsa ja paljastavat syy–seuraus-suhteita niiden takana. (Hyvärinen 2006,
4.)
Kertomus on tietämisen muoto, jonka avulla hahmotamme itseämme ja maailmaa
ympärillämme. Niiden avulla ymmärrämme menneisyyttä ja suuntaamme itseämme
tulevaisuuteen. Kertomusten avulla kommunikoidaan toisten ihmisten kanssa ja jaetaan
omia kokemuksia. Kertomus on väline, jolla yritetään ymmärtää kokemusta ja inhimillistä
!
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toimintaa. (Hyvärinen 2006, 1–7.) Kertomukset kuvaavat pitkälti ihmisen yksilöllistä ja
subjektiivista näkemystä, mutta silti se on pitkälti sidottu kulttuuriseen kontekstiin, koska
tapahtumat tapahtuvat aina tietyssä ajassa ja paikassa. (emt, 2.)
Kertomus eroaa kuitenkin esimerkiksi tarinasta siten, että kertomukset voidaan nähdä
eräänlaisina versioina tarinoista. Alla olevasta kuvasta (KUVA 5) voi paremmin käsittää
niiden välisen suhteen. Tarina koostuu perättäisistä tapahtumista, jotka tapahtuvat tietyillä
ehdoissa eli ihmisen elämässä läsnä olevien realiteettien ehdoilla. Tarina on tapahtumista
muodostunut yleinen esitys. Kertomus tai kertomukset puolestaan kuvastaa eri tulkintoja
tästä tarinasta. Kertoja käyttää hyväkseen erilaisia kertomisen konventioita. Jotta kertomus
tulee ymmärretyksi, on kertojan käytettävä kulttuurissa vallitsevia tapoja esittää
kertomusta. (Hänninen 2010, 161–162.)

KUVA 5. Kertomuksen, tarinan ja tapahtumien suhde (Hänninen 2010, 161).

5.1.2 Kokemukset narratiivisessa tutkimuksessa
Tutkimuksessa siis selvitän opettajien kokemuksia musiikkikasvatusfilosofian paradigman
muutoksesta ja yleisistä kulttuurillisista muutoksista Voidaan sanoa, että kyseessä on
narratiivinen kokemuksen tutkimus. Kokemuksien tutkimuksesta on tullut yksi merkittävä
osa ihmistieteiden kuten kasvatustieteen tutkimusta, sillä se on auttanut hahmottamaan,
miten ihmiset kokevat ympäröivän maailman, tilanteet ja niihin liittyvät tunteet. (Perttula
& Latomaa 2008, 9–10.)
Kokemuksia

voidaan

lähestyä

esimerkiksi

valitsemallani

narratiivisella

otteella.

Narratiivisen tiedonkäsityksen mukaan ihmiset jäsentävät maailmaansa kertomusten
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avulla. Kertomukset siis eivät tapahdu ”todellisessa maailmassa”, vaan syntyvät ja
kehittyvät ihmisen mielessä omanlaisiksi kertomuksiksi, joiden avulla ihminen jäsentää
ympäröivä maailmaa. Kun ihminen vastaa kysymyksiin, hän luo tapahtumista narratiivisen
selityksen, jolloin kertomukset ovat kertojille tosia tapahtumia. Kertomukset ovat
yhteyksissä kokemuksiimme, sillä käytämme niitä kokemusten kuvaamiseen. Erkkilän
(2008, 202) mukaan narratiivisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii kuvaamaan kokemuksen
eri ulottuvuuksia ja ymmärtämään kokemusta osana tarinaa. (Erkkilä 2008, 199–202.)
Narratiivinen tutkimus voidaan yhdistää myös elämänkerralliseen tutkimukseen (Erkkilä
2008, 201). Tämä tutkimus ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä elämänkerrallinen,
vaikka sitä osaksi tarkastellaankin kronologisesti. Narratiivista otetta on helppo käyttää
elämänkertoihin, mutta sitä voi käyttää myös lyhyemmillä ajan jaksoilla. Tässä
tutkimuksessa tarkasteltavana on haastateltavien musiikinopettajana toimittu aika ja pyrkiä
havaitsemaan siinä tapahtuneita muutoksia. (Erkkilä 2008, 201.)

5.2

Teemahaastattelu

Laadullista tutkimusaineistoa voi kerätä monilla eri tavoilla tai niitä yhdistellen. Niiden
valintaa voidaan perustella tutkimuskysymyksillä sekä muilla metodologisilla valinnoilla.
Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruun perusmenetelmiä ovat kysely, haastattelu,
havainnointi sekä dokumentit (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 179). Tässä
tutkimuksessa tutkitaan opettajien kokemuksia narratiivisella otteella eli kertomusten
kautta.

Helpoiten

kertomuksia

koskevaa

tietoa

saa

haastattelemalla

opettajia

henkilökohtaisesti.
Ihmisiä tutkittaessa haastattelu on yksi käytetympiä aineistonkeruumenetelmiä, sillä se
antaa syvempää ja ihmisten henkilökohtaista näkemystä aiheeseen (Hirsjärvi & Hurme
2001, 34; Eskola & Suoranta 1998, 86). Haastattelu on vuorovaikutusta, jolla on ennalta
määrätty rakenne, ja sen päämääränä on kerätä informaatiota tutkimusongelmaan.
Haastattelija ohjaa haastattelun kulkua ja esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi &
Hurme 2001, 43.)
Ihmismielen tutkimiseen on myös muitakin keruumenetelmiä, kuten esimerkiksi
kyselylomake ja havainnointi. Haastattelun etuihin kuitenkin kuuluvat syventävien tietojen
saanti, mahdollisuus selventää vastauksia tilanteessa sekä annetaan ihmisen tuoda vapaasti
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esille itseään koskevia merkityksiä. Haastattelun huonoja puolia ovat, että se vie aikaa,
vaatii haastattelijalta tarkkaa otetta sekä haastateltavan taipumus antaa suotuisia vastauksia
kasvokkain. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35.)
Haastateltavien määrä vaikuttaa siihen, mihin suuntaan aineistonkeruuta kannattaisi viedä
tai mitä tutkimushaastattelumuotoa kannattaisi käyttää. Mitä vähemmän haastateltavia, sitä
syvemmällä haastatteluissa voi päästä. Tässä tutkimuksessa olen päätynyt käyttämään
teemahaastattelua. Näin haastateltavat pääsevät kertomaan asioista vapaammin, kuin
esimerkiksi strukturoidussa haastattelussa. Teemoittain kulkeva haastattelu takaan
kuitenkin sen, että kaikkien haastateltavien kanssa käydään läpi samat asiat, mitä
välttämättä syvähaastattelussa ei tapahdu. (Eskola & Suoran 1998, 87–88.)
Teemahaastattelu on kuitenkin vain yksi monista tutkimushaastattelutyypeistä. Tyypit
erotetaan Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan toisistaan niiden strukturointiasteen
perusteella eli siitä, miten tarkasti kysymykset on muotoiltu ja miten paljon haastattelija
jäsentää tilannetta. Tutkimushaastatteluiden luokituksen on joskus sekavia ja päällekkäisiä,
sillä samoja haastattelumuotoja tarkoittavilla voi olla eri nimityksiä. Hirsjärvi ja Hurme
(2001)

ovat

jakaneet

tutkimushaastattelut

lomakehaastatteluihin

(strukturoitu),

puolistrukturoituihin ja strukturoituihin haastatteluihin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 43–44.)
Teemahaastattelu

kuuluu

puolistrukturoituihin

haastatteluihin.

Myös

käsitykset

puolistrukturoiduista haastatteluista vaihtelevat. Yhteinen näkökulma on kuitenkin, että
joitain asioita haastatteluun on ennalta määrätty, muttei kaikkia. (Hirsjärvi & Hurme 2001,
47.) Eskolan & Suorannan (1998) mukaan teemahaastattelussa ei ole valmiita kysymyksiä,
vaan haastattelu kulkee valmiiksi mietittyjen teema-alueiden mukaan. Myös kysymysten
järjestys voi vaihdella riippuen siitä, mihin suuntaan haastateltava vie haastattelua.
Haastattelijan on kuitenkin lopuksi varmistettava, että kaikki teema-alueet on käyty läpi.
(Eskola & Suoranta 1998, 87.) Hirsjärvi ja Hurme (2001) lisäävät, että teemoittain kulkeva
haastattelu

antaa

haastateltavalle

mahdollisuuden

tuoda

enemmän

esille

omia

näkemyksiään. Vaikka se on lähempänä strukturoimatonta haastattelua kuin strukturoitua,
se eroaa esimerkiksi syvähaastattelusta siinä, että se ei ole täysin vapaa, vaan kulkee
teemojen mukaan. (Hirsjärvi & Hurma 2001, 48.) Teemahaastattelua voi laadullisen
tutkimuksen lisäksi käyttää myös määrällisessä ja tilastollisessa tutkimuksessa (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara 2002, 195).
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5.3

Tutkimuksen toteutus

5.3.1 Haastateltavien valinta ja esittely
Haastateltavikseni tarvitsin musiikinopettajia, joilla on pitkäaikainen kokemus musiikin
opettamisesta. Pitkään musiikinopettajina toimineena he ovat pystyneet paremmin
havaitsemaan ja itse kokemaan asioita, jotka ovat muuttaneet musiikinopetusta. Tätä tietoa
ja kokemusta nuoremmilta musiikinopettajilta olisi ollut vaikeampi saada. Tutkimukseeni
valitsin

musiikinopettajia,

jotka

olivat

aloittaneet

viimeistään

vuoden

1985

opetussuunnitelman voimassa ollessa eli olisi aloittanut työnsä viimeistään ennen vuotta
1994, jolloin seuraava opetussuunnitelma tuli voimaan. Tutkimuksen kannalta tärkeää oli,
että musiikinopettajat ovat toimineet työssä ennen ja jälkeen musiikkikasvatusfilosofisen
keskustelun alun aina tähän päivään saakka, koska tutkimuksessani selvitän, mitä
kokemuksia musiikinopettajilla on musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutoksesta.
Valitsemani

haastateltavat

ovat

Pohjois-Suomen

alueella

pitkään

toimineita

musiikinopettajia, joista muutaman tiesin jo etukäteen. Tavoitin haastateltavat suoraan
sähköpostin kautta ja keräsin sitä kautta tietoa myös muista mahdollisista pitkänlinjan
musiikinopettajista. Sähköpostissani kerroin tutkimuksesta ja lupasin, että haastateltavat
voivat

puhua

anonyymeinä.

Kerroin

kaikille

neljälle

tutkimukseni

koskevan

musiikinopetuksen muutoksia opetussuunnitelmien, oppimateriaalien ja oman opetuksen
näkökulmista. Kerroin myös, että he voivat halutessaan pyytää lisätietoja tutkimuksesta.
En halunnut tuoda musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutosta esille tässä vaiheessa
enkä myöskään suoraa edes haastatteluissa. Halusin tehdä tutkimukseen ilman, että
opettajat

olisivat

tutkineet

tai

tutustuneet

asiaan

tarkemmin.

Tutkimuksessa

musiikkikasvatusfilosofiset muutokset nousevat esiin käytännöstä. Haastatteluuni suostui
neljä musiikinopettajaa, kolme naista ja yksi mies: Anna, Maija, Johanna ja Matti. Nimet
ovat muutettu anonymiteetin säilyttämiseksi. Kaikki haastateltavat toimivat musiikin
lehtoreina yläkoulussa ja lukiossa. Annan ja Matin kouluissa on tavallisten luokkien lisäksi
myös musiikkiluokat.
Anna oli haastateltavistani ensimmäinen ja hän on toiminut musiikin lehtorina 27 vuotta.
Ennen musiikinopettajaksi opiskelua hän oli opiskellut kanttori-urkuriksi, jonka jälkeen on
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valmistunut musiikinopettajaksi vuonna 1987. Samana vuonna hän aloitti vakinaisessa
virassa.
Maija on haastateltavista musiikinopettajista ollut pisimpään musiikin lehtorina. Hän on
opiskellut Sibelius-Akatemiassa vuosina 1970–1975, jolloin opetus oli hieman
perinteisempää, mutta uusia tuulia oli jo ilmassa. Maija oli yhden vuoden
musiikinopettajana valmistumisensa jälkeen. Tämä ei ollut kuitenkaan vielä nykyisessä
peruskoulussa, koska Etelä-Suomessa ei oltu vielä siirrytty peruskouluun. Sen jälkeen hän
teki muita töitä noin kymmenen vuotta kunnes palasi alkuperäiseen ammattinsa musiikin
lehtoriksi vuonna 1985. Siitä saakka hän on toiminut musiikinopettajan virassa eli 29
vuotta.
Johanna on alun perin musiikkiin erikoistunut luokanopettaja, mutta innostui myöhemmin
opiskelemaan

musiikinopettajaksi

Oulussa

Sibelius-Akatemian

järjestämässä

poikkeuskoulutuksessa vuosina 1985 1987. Hänen musiikinopettajan ura on alkanut heti
vuonna 1987 eli on siis kestänyt 27 vuotta.
Matti on käynyt Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen koulutuksen vuosina 1985–
1991. Heti valmistumisensa jälkeen vuonna 1991 hänet valittiin musiikin lehtorin virkaan
kouluun, jossa hän tänäkin päivänä on töissä. Vuosia musiikinopettajana on kertynyt 23.

5.3.2 Haastattelujen toteutus
Sovin sähköpostin kautta sopivat ajat haastatteluille, jotka tein kaikki viikolla kahdeksan
eli 17.–20.2.2014. Haastattelut tehtiin haastateltavien kouluilla musiikkiluokassa tai jossain
muussa tilassa. Aikaa haastatteluihin oli varattu noin tunti ja jokainen haastattelu kesti noin
40–60 min. Haastattelurunko muotoutui teemahaastattelun mukaisesti, jossa järjestyksessä
tai haastateltavan kertomassa järjestyksessä käytiin kaikki teema-alueet läpi. Teemaalueiden

suunnittelussa

otin

huomioon

tutkimuskysymykseni:

Miten

musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutos on näkynyt ja miten se on koettu opettajien
omassa opetuksessa, opetussuunnitelmissa ja oppimateriaalissa sekä miten opettajat ovat
kokeneet yleiset kulttuurilliset muutokset. Teema-alueet olivat oma henkilökohtainen
tausta

ja

työhistoria,

luokkailmapiirin

muutos,

opetussuunnitelman

muutokset,

oppimateriaalin muutokset sekä opettajan oma opetus. Yritin esittää kysymykset
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kronologisesti, mutta koska teemahaastattelu on melko vapaa, annoin haastattelijan melko
vapaasti viedä aihetta muihinkin teemoihin, tarkentamalla niitä myöhemmin lisää.
Äänitin haastattelut ja myöhemmin siirsin ne koneelleni ja litteroin ne, joista kertyi
yhteensä 43 sivua materiaalia. Litteroin aineiston melko tarkasti, mutta ihan kaikkia
taustaääniä

en

ottanut

huomioon,

vaan

keskityin

olennaisiin

seikkoihin.

Tutkimustuloksissa olen pyrkinyt selkeyttämään haastateltavien lainauksia. Aineisto on
hyvin runsasta ja siitä löytyy monia hyviä esimerkkejä tutkimustani koskien.

5.4

Narratiivinen analyysi

Aineiston analyysin tehtävä on selkiyttää aineistoa ja tuoda esiin uutta tietoa (Eskola &
Suoranta 1998, 138). Analyysissa voi käyttää myös useampaa analyysitapaa kerrallaan,
mutta tässä tutkimuksessa olen analysoinut pelkästään narratiivisen analyysin pohjata.
Aineiston analyysini oli teorialähtöistä, sillä minulla oli teoreettinen pohja, jonka
perusteella tein kyselylomakkeen ja yritän myös tuloksissa palata siihen (Eskola 2001,
137). Kuten edellä on jo todettu, narratiivinen analyysi voidaan jakaa kahteen kategoriaan:
narratiivien analyysiin ja narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysissa kertomukset
luokitellaan erilaisiin kategorioihin tai luokkiin. Narratiivisessa analyysissa aineistossa
kootaan uusi kertomus, jossa esiin nousee aineiston keskeiset teemat. (Polkinghorne 1995,
5; Heikkinen 2001, 122 123.) Tässä tutkimuksessa käytän avuksi nimenomaan
narratiivista analyysia, vaikkakin kokoan ne ensin narratiivien analyysin tapaan ensin
erilaisiksi

teemoiksi.

Tämän

jälkeen

pyrin

tuottamaan

aineistostani

yhtenäisen

kertomuksen.
Litteroituani haastattelun luin aineistoani ja lähdin merkitsemään värikoodeilla eri teemaalueet, jotka olivat yleiset kulttuurilliset muutokset, opetussuunnitelma, oppimateriaali,
oma opetus sekä oppilaan ja opettajan välinen suhde. Kokosin aineistostani kunkin teemaalueen alle siihen liittyvät kertomukset. Jokaisen teema-alueen alle syntyi yksi pieni
kertomus. Tämän jälkeen kokosin teema-alueet yhteen ja muodostin niistä yhtenäisen
kertomuksen, jonka asetin aikajanalle selkeyden vuoksi. Tutkimuksessa selvitän, miten
yleisten kulttuuristen muutosten ja musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutos näkyy
ja miten opettajat ovat sen kokeneet sen tyyppikertomuksen perusteella.
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6
Olen

TUTKIMUSTULOKSET
jakanut

tutkimustulokset

kahteen

osaan

tutkimuskysymysteni

mukaan.

Ensimmäisessä alaluvussa tuon esille, mitä yleisiä kulttuurillisia muutoksia aineiston
pohjalta on noussut ja miten opettajat ovat kokeneet ne. Alaluvussa 6.2 käsitellään
opettajien

kokemuksia

mahdollisista

musiikkikasvatusfilosofisista

muutoksista

opetussuunnitelmassa, oppimateriaaleissa sekä omassa opetuksessa. Lopuksi käsitellään
tutkimuksen johtopäätöksiä.

6.1

Yleiset kulttuuriset muutokset

Kulttuurin medioituminen, tekniikka sekä globalisaation seuraukset ovat suurimpia
nykyaikaan vaikuttavia tekijöitä. Nämä muutokset yhteiskunnassa ja kulttuurissa näkyvät
koulujen opetuksessa ja myös musiikinopetuksessa. Myös tutkimuksen aineistosta nousi
esille samoja kulttuurisia muutostekijöitä, joiden perusteella jaoin tämän alaluvun
seuraaviin teemoihin: populaarikulttuuri, tekniikan kehittyminen sekä monikulttuurisuus ja
ryhmien heterogeenisuus. Muuttuva yhteiskunta ja kulttuuri haastavat opettajia
sopeutumaan ja seuraamaan aikansa tapahtumia yhä tiiviimmin. Haasteiden lisäksi ne
myös helpottavat musiikinopettajan työtä.

6.1.1 Populaarikulttuuri
Medioitumisen kautta populaarikulttuuri ja -musiikki ovat olleet vahvasti esillä
jokapäiväisessä elämässä ja etenkin nuoriso seuraa populaarikulttuuria tiiviisti.
Populaarimusiikki ja yhtyesoitto tulivat suomalaisille musiikintunneille vahvasti mukaan
1980-luvulla, (Juutilainen 2009, 66), ja se on ollut myös haastateltavien uran ajan yksi
yläkoulun keskeisimmistä sisällöistä.
Mediasta on tullut kasvattaja kodin ja koulun rinnalle ja nuoret rakentavat identiteettiään
sen välityksellä. (Nyyssölä 2008, 22–23, 28). Populaarikulttuuri ja -musiikki ovat linkki
koulun musiikinopetuksen ja nuorten oman maailman välissä. Musiikinopetusta voidaan
lähteä rakentamaan tuttuuden ja nuorten oman elämänpiirin kautta, joka korostaa
oppimisen kontekstuaalista luonnetta. Tämä on myös konstruktivistisen oppimiskäsityksen
mukaista, minkä vuoksi populaarimusiikin rooli musiikinopetuksessa voi olla perusteltua.
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Populaarimusiikin käyttö edistää myös nuorten innostuneisuutta musisointiin, sillä
mediassa esiintyvät artistit, kilpailut ja muu musiikkitoiminta voivat herättää nuorten
mielenkiinnon, mikä taas voi vaikuttaa positiivisesti myös koulussa opiskeltavaan
musiikkiin. Opettajat ovat kokeneet oppilaiden innostuksen musiikkiin mieleisenä ja
oppilaita motivoivana asiana.
Musta tuntuu, että nykynuoria musiikki kiinnostaa ihan valtavasti (…) hehän on
niinku hirveän perillä musiikista ja hyvin monet niinkö suurin osa kaikista nuorista
harrastaa musiikkia aktiivisesti (…) Sehän on tosi ilahduttavaa (…) mä näen, että
se on meijän kulttuurissa ja meijän ajassa, että tietysti viihde, mitä nuoret seuraa.
Se on hyvinkin musiikkipitoista.(…) Ainakaan se muutos ei lähe täältä koulusta
käsin, koska musiikintuntien lukumäärä on vähentynyt. (Anna)
Nykypäivänä kun on näitä kaikenlaisia laulukilpailuja Idolseja ja Voice of
Finlandeja tälläsia niin se innostaa laulamaan. Ehkä siinä on semmonen, että
poikien laulaminen on... jotku pojat niinku on ruvennu kunnolla laulamaan. (Matti)
Populaarimusiikki

yhdistää

nuoria

ja

he

tiedostavat

sen

merkitykset.

Yksi

musiikinopetuksen suurimmista tavoitteista on ollut pitkään yhdessä tekeminen ja
musisoiminen, ja jotta tekeminen lähtisi luontevasti, materiaali tulisi olla tuttua.
…se on sitä kulttuuria, joka yhdistää ihmisiä. (…) Jos aatellaan, että me halutaan
että meillä on tämmönen yhtenäinen tilanne luokassa musiikkitunti, jossa kaikki on
niinku yhteisöllisiä ja ne on yhessä. Niin silloinhan tietenki on helppo ottaa
semmonen ja on perusteltuaki ottaa sellanen kappale, minkä ne suurinpiirtein
tietää ja silloin se pitää olla semmonen, että se on sieltä top-listan kärjestä. (Anna)

Populaarimusiikki ei ole kuitenkaan musiikinopetuksen pääasia, vaan opetuksen tulisi olla
jo opetussuunnitelmankin mukaan monipuolista ja monikulttuurista (POPS 2004, 232).
Tämä näkökulma voi olla monesti koetuksella peruskoulun yläkoulun opetuksessa ja
johtaa laaja-alaisuuden häviämiseen. Toisaalta opetussuunnitelman perusteiden väljät
sisällöt musiikinopetuksesta sekä tekemisellä oppimisen painottaminen (POPS 2004, 230)
voi johtaa tutun musiikin käyttöön tunneilla.
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No kyllä varmaan jos me aatellaan sitä yhteismusisointia, että mitä soitetaan ja
lauletaan, niin kyllä se tietenki semmosta viihdemmusiikkia ja iskelmämusiikkia
lähinnä. (…) Kyllä me varmaan ollaan aikalailla niinku kaupallisten markkinoitten
armoilla ja nuoret varmaankin on. (…) Mutta se mainstreme on niin joka paikassa,
että se tahtoo niinku vallata kaiken. (Anna)
Nykysin aina harmittaa, että tuota justiinsa tää laaja-alaisuus semmonen ja se
tahtoo koulusta niinku hävitä hyvin helposti. Että lähetään siihen et se on niinku
että seitkyt prosenttia opetettavasta musiikista on populaarimusiikkia. Se on ihan
tutkittua asiaa. (Maija)
Maija ja Johanna nostivat esiin myös median välittämien laulukilpailujen negatiivisen
puolen. Vaikka se lisää nuorten kiinnostusta laulamiseen, sen vaikutus yhteislauluun on
ollut heidän mielestään negatiivinen. Aikaisemmin musiikinopetuksessa vahvassa
asemassa ollut yhteis- ja kuorolaulun suosio on vaihtunut solistikeskeisyyteen.
Yhdessä laulaminen ei oo ennää ollu se juttu pitkään aikaan, vaan se on nää
kilpailut ja tämmöset, mitkä on tullu kaikki niin vieny siihen, että jokainen haluaa
yksin olla se solisti ja stara. (Maija)
Ennen sai oppilaita esimerkiksi helposti kuoroon, mutta ei saa ennää elikkä
semmonen yksilökes..sooloileminen on se ajan henki. Se on voimistunu koko ajan.
(…) kuorotominta ei kiinnosta eikä ehkä semmonen yhtyelaulutoimintakaan, että ne
sitte tykkää laulaa vähän niinkö soolona, et se niinku vaikeuttaa tunnillaki sitä, että
ku siellä kuitenki porukassa pitäis laulaa ja harjotella jotain niin kaikki haluaa olla
solisteja. (Johanna)
Populaarimusiikilla on musiikinopetuksessa ristiriitainen rooli. Toisaalta se toimii siltana
oppilaiden ja koulun musiikinopetuksen välillä ja auttaa oppilaita tutustumaan soittoon ja
lauluun. Toisaalta taas sen ”mahti” mediassa luo paineita koululle ja opettajille, miten sitä
voisi käyttää oikein jättämättä muita musiikkikulttuureja sivuun. Populaarikulttuurin nousu
on osa yleisiä kulttuurillista muutosta, jolla on suora vaikutus nuoriin ja sitä kautta
musiikinopetuksen. Populaarimusiikin määrän kasvamisen yläkoulun tunneilla voi
välillisesti

katsoa

johtuvan

musiikkikasvatusfilosofian

myös

paradigman

konstruktivistisesta
muutoksesta.

Koska

paradigmasta

ja

opetussuunnitelman

perusteissa korostetaan tiedollisten ja taidollisten asioiden oppimista tekemisen kautta sekä
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korostetaan oppimisen kontekstuaalisuutta, on helppoa ja oppilaita motivoivaa lähteä
esimerkiksi soittamaan populaarimusiikkia.

6.1.2 Tekniikan kehitys
Tekniikan kehitys on ollut nopeaa viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tekniikkaa
on ollut jonkin verran kouluissa käytössä jo 1980-luvulta asti, mutta sen nopea kehitys on
tuonut sen arkipäiväiseksi asiaksi suomalaisissa musiikkiluokissa. Musiikinopetusta ovat
mullistaneet muun muassa CD-levyt, tietokoneet, internet sekä taulutietokoneet. Nämä
teknologiset keksinnöt ovat helpottaneet musiikinopetusta ja sen järjestämistä.
1980-luvulla opintonsa aloittaneet Johanna ja Matti kertovat teknologian olleen jo mukana
musiikinopettajakoulutuksessa.
No silloin, ko me opiskeltii valmistuttiin kaheksanseittemän olihan meillä jo silloin
totta kai tietokoneita (…) vuonna yheksänkymmentäkolme niin täällä oli
musiikkiluokassa tietokone ja musiikkiohjelmia. (Johanna)
Musiikkiteknologia oli kans [Sibelius-Akatemiassa], että siellä opeteltiin
käyttämään jo kaheksankymmentä luvulla sekvensseriohjelmia, notaatio-ohjelmia.
Ihan just samalaisia, mitä nykysin käytän. Ne on tietenki vaan jonku verran
kehittyny. (Matti)
1980-luvulla, ennen internetin tuloa, oppikirjan ulkopuolisten sovitusten tekeminen saattoi
olla työlästä puuhaa, sillä haluttua kappaletta (varsinkin uudempia) ei välttämättä ollutkaan
saatavilla kuin radiosta kuuntelemalla.
…jotka oli viitseliäitä ja jakso radiosta tehä ja sitte nuotintaa ite. (Anna)
Tekniikan kehittyminen on 1990- ja 2000-luvulla helpottanut tunneilla erilaisten
musiikkien kuuntelemisen, katselemisen ja opettamisen. Nykyisen opetussuunnitelman
mukaan teknologiaa ja mediaa tulisikin hyödyntää musiikinopetuksessa. (POPS 2004,
230).
Ja iso murros oli muuten tässä teknologisessa kehityksessä meijän alalla se kun ei
tarvinnu raahata enää noita magnetofoneja ja keloja ja noita LP-levyjä heh tuli Ckasetti ja sitte tuli tuota CD-levy.(...) aatteleppa miten hiasta oli. (Anna)
!
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Tietysti tuo netin tulo ja netin käyttö, ku YouTube se oli suuri murros, joka on tuonu
tietenki sen luokkahuoneeseen ihan niinku saataville hyvinkin monenlaisia esityksiä
helposti ja kuuntelun avulla ja nyt myöskin tää tämmönen niinki musisointi
vaikkapa öö lyricksien avulla. (Anna)
Tietotekniikka on tuonu mukanaan pystyy opettelemaan pianojuttuja netistä ja
kitarajuttuja että oppiminen sen kautta on sitte oppilaille ja ne saa helposti kaikkia
biisejä, sanoja ja sointuja ja muuta. (Johanna)
Teknologiaa käytetään tiedon saannin lisäksi myös musiikintunneilla työtapana luovien
projektien ja esimerkiksi musiikillisen keksinnän välineenä.
Tietokoneen käyttäminen musiikissa on ollu siis vaivalloista. (…) Nyt ku on Ipadit
niin onpa helpoo. Ne [oppilaat] pääsee heti siihen käsiksi, mitä tehhään. (Johanna)
Niinku nyt on Ipadit tämän päivän sana, että niitä opetellaan käyttämään (…) se on
mukava lähestymistapa musiikintekemiseen. (…) Sillähän pystyy opettamaan
asioita, että se ei ois pelkästään semmosta hauskanpitoa…pelkästään. (Matti)
Vaikka

tekniikka

helpottaa

työskentelyä

musiikintunnilla

ja

on

luonut

uusia

työskentelytapoja, uudet käsiteltävät asiat ovat vieneet perinteisiltä työtavoilta aikaa. Tämä
voi tuottaa haasteita vähäisen tuntimäärän vuoksi.
Minusta se [teknologia] ei oo maailman tärkein asia. Aina ku on vähän tunteja niin
minusta se itse tekeminen ja akustinen soittaminen on niinku kaikkein tärkeintä. (…)
Ja sitte ku uusia tämmösiä tulee niin tahtoo jäädä se laulaminen joskus niin pois.
(Maija)

6.1.3 Monikulttuurisuus ja ryhmien heterogeenisuus
Suomessa EU:hun liittymisen ja globalisaation seurauksena maahanmuuttajien määrä on
kasvanut. Teknologia on mahdollistanut kulttuurienvälisen kanssakäymisen aivan uudella
tavalla. Tiedot paremmista oloista leviävät ja lisäävät muuttoliikkeitä. (Talib 2013, 13.)
Suomalainen yhteiskunta ja myös koulutus ovat heränneet tähän muutokseen.
Opetussuunnitelmat

ovat

siirtyneet

yhä

moniarvoisempaan

suuntaan

ja

myös

maahanmuuttajille tulee opettaa heidän omaa musiikkikulttuuria. Monikulttuurisuus ja
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erityisoppilaat tuovat opettajalle haasteita, siitä miten ottaa kaikki tasapuolisesti huomioon.
Vielä 1980-luvulla erilaisuus ei ollut niin todellista suomalaisessa kouluissa, mutta tänä
päivänä se on arkipäivää.
Silloin kun mää alotin niin käytännössä ei ollu tunneilla minkäänlaista ei ois pitäny
ainakaan kirjojen ja säädösten mukaan minkäänlaista poikkeavuutta. Se oli
semmosta, että jos oli erityisoppilas pantiin erityis.. tarkkailuluokalle ja se oli
siellä ihan erikseen. Ei se tullu koskaan niinku siellä normaalissa opetuksessa
[vastaan]. Ei oltu maahanmuuttajia nähtykkään. (Matti)
On tullu näitä maahanmuuttajia (…) Ensin oli vietnamilaisia ja sieltä se lähti sitte
ja nykysin tietty luokka että sieltä löytyy kaikkia kieliä kohta, mitä voi Euroopassa
olla. Niinku semmosia silloin niinku joutuu miettimään että tosissaan niinku pitäs
ottaa tää huomioon täällä enemmän. (Maija)
On tunnistettu, että oppijia on monenlaisia, eikä kaikki ei opi samalla tavalla. Nykyisin
tukea tarvitsevia erityisoppilaita on normaaleissa luokissa, mikä lisää opettajien paineita.
Opetussuunnitelmat ovat menneet yksilö- ja oppilaskeskeisempään suuntaan, jolloin
opetuksen suunnittelu pystyy vastaamaan erilaisten oppilaiden ja ryhmien tarpeisiin.
Kaheksankymmentäluvulla

meillä

oli

tämmöstä

klinikkamuotosta

pientä

ryhmäopetusta jonnekka saatto niinku päivän mittaan oppilaita laittaa, jos oli
jotaki ongelmia. (…) Nykypäivän peruskoulussa se moninaisuus on vieläki niinku
muuttunu näkyvämmäksi. Että jos aatellaan minkälaisia ei oo erityiskouluja ei oo
erityisluokkia, et kaikki on sitte samassa normaalissa luokassa. Semmosetki
oppilaat, joilla on ollu vaikka tunne-elämän häiriöt niin suuria, että eivät pystyis
olemaan, että on vaikea olla ryhmässä, mutta siitä huolimatta ollaan siellä. (…)
elikkä puhutaan inkluusiosta. (Anna)
Erityiskouluista siirretään koko ajan takasinpäin porukkaa (…) meillä on hirmu
heterogeeninen peruskanta suomalaistenki porukka. Sitte ku siihen integroidaan ne
maahanmuuttajat matkaan (…) Niin se kyllä tekee oman haasteensa tähän. Elikkä
se porukka, mikä siellä istuu siellä tunnilla niin on todella erilaista, mitä se oli
yheksänkymmentä luvun alussa. (Matti)
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Opettajat ovat kokeneet ryhmien heterogeenisuuden haasteena ja joutuvat pohtimaan
erilaisia vaihtoehtoja opetuksen toteuttamisessa.
Taitavat ei oo juuri taitavempia, mutta kuinka huonosti suoriutuu niistä
(soittamisesta), niin se porukka on kasvanu (…) Sittehän pitäis pystyä integroimaan
sillai, että jokaiselle ois sopivaa tehtävää (…) monenlaisia malleja oppilaille (…)
siellä voi olla samaa kappaletta soitetaan kitaralla kolmella eri tyylillä. (Matti)

6.2

Opettajien kokemuksia musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutoksesta

Tässä osiossa tuon esille, miten opettajat ovat kokeneet heidän uransa aikana tapahtuneet
muutokset opetussuunnitelmissa, oppimateriaaleissa sekä omassa opetuksessaan sekä
missä suhteessa nämä muutokset ovat yhteiskunnallisiin, tieteellisiin tai musiikkikasvatusfilosofisiin muutoksiin.

6.2.1 Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelmat ovat muuttuneet opettajien työn ja materiaalin valinnan kannalta
vapaampaan suuntaan. Nykyisin kunnat suunnittelevat itse omat opetussuunnitelmansa,
jotka toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman linjojen mukaisesti. Kunnat voivat
halutessaan antaa opettajien ja koulujen myös itse suunnitella työtään ja käytettävää
materiaalia. Opetussuunnitelmissa on alettu jakaa vastuuta kunnille jo 1980-luvulta lähtien
ja 1990-luvulla tahti on vain kiihtynyt. Vuonna 1994 ilmestynyt opetussuunnitelman
perusteet alkoi viedä opetussuunnitelmia kohti kansainvälisempää, moniarvoisempaa,
mutta toisaalta yksilö- ja oppilaskeskeistä opetusta. Taustalla on suomalaisen yhteiskunnan
muuttuminen

sekä

kasvatustieteelliset

muutokset.

Vuoden

1994

ja

2004

opetussuunnitelmissa kirjoitettiin ensimmäistä kerta auki niiden oppimiskäsitys, mikä
perustui oppijan aktiiviseen rooliin ja yksilölliseen oppimiseen (POPS 1994, 10; POPS
2004,

16).

Konstruktivistista

oppimiskäsitys

ja

kontekstuaalinen

oppiminen,

yhteistoiminnallisuus sekä opettajan ohjaava rooli ja pedagogisen vapaus ovat uusien
opetussuunnitelmien peruspilareita.
Nämä näkökulmat näkyvät myös musiikin opetussuunnitelman perusteissa, joka on
tiivistynyt voidakseen soveltua paremmin erilaisiin alueellisiin ja opetuksellisiin
tilanteisiin. Musiikkikasvatusfilosofisesta näkökulmasta katsoen 2000-luvulla alettiin yhä
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enemmän nähdä musiikinopetusta oppilaan persoonan ja sosiaalisen kasvun välineenä, eikä
esteettisestä kasvatuksesta enää suoranaisesti puhuttu. Nykyisessä opetussuunnitelmassa ei
ole luovuttu silti musiikinopetuksen päämäärästä antaa myös tiedollista ja taidollista
osaamista.
Kaikki opettajat ovat aloittaneet musiikinopettajan viimeistään uransa vuoden 1985
opetussuunnitelman aikana. Silloin opetussuunnitelmien sisällöt oli tarkemmin määritelty
ja opettajan täytyi pitää huolta, että kaikki osa-alueet käytiin läpi.
Kaheksankymmentä luvulla oli kova kiire ja hirveen tärkeetä, että käyään ne asiat
kaikki läpi, mitä kuuluu käydä. (Anna)
1990-luvulla opetussuunnitelman ja myös musiikin sisältöjä tiivistettiin. Koulut saivat
tiivistettyjen ohjeiden perusteella tehdä omat opetussuunnitelmansa. Valinnaisuus lisääntyi
ja myös musiikista tuli valinnaista 8. ja 9. luokilla, jossa se oli ennen ollut pakollisena ja
sen tuntimäärä pieneni. Toisaalta erilaisissa valinnaisryhmissä voitiin paneutua musiikkiin
syvemmin.
Siellä tuli hirveen paljon asiaa, mitä uuteen opsiin silloin olis pitäny sisällyttää ja
kuitenkaan tuntimäärää ei ollu kauheasti (Maija)
Koulut sai ite päättää valinnaisaineitten sisällön ja nimet ja laajudet (…) sehän
meni hurjimmillaan meikkauskurssiin (…) Oli semmosia lyhkäsiä valintoja, missä
esimerkiksi oli ainoastaan rumpujen soittoa tai ainoastaan kitaran soittoa, että
pysty niiinku yhtä asiaa musiikissa opettaan pikkusen pitemmälle. (Matti)
Tiiviimpi materiaali antoi opettajille valinnan mahdollisuuksia, mikä helpotti kiirettä.
Toisaalta se vaati opettajilta enemmän omaa suunnittelua ja työtä. Tiivis teksti on myös
joustava, jolloin se voidaan räätälöidä erilaisille ryhmille ja oppilaille.
On ihan hyväki, että niinkö tavallaan semmosta vapautta opettaa enemmän.
Kaikkea ei luetella niin yksityiskohtaisesti, että mitä aihepiirejä ja mitä kaikkia
asioita siellä on. Toisaalta se voi olla joskus vähän vaikeaa päättää tai miettiä, että
mitä nyt sitte kaikesta maailman musiikista ja kaikesta kulttuurimme musiikista vois
opettaa. (Anna)
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Ja sitten onhan se hyvä, että voi karsia turhaa pois (…) että enemmänkin myöskin
sitte se opiskelija tai oppilaslähtöisyys, että lähetään niistä nuorista liikkeelle, että
mitä juuri tämä ryhmä tässä nyt. Mistä he on kiinnostuneita, mitä he haluaa tehä.
(Anna)
Oppilaskeskeisyys näkyy opetussuunnitelmissa yhä vahvemmin 1990-alkaen, mikä
osaltaan on vaikuttanut opettajiin. Kuitenkin oma kokemus ja aikuistuminen lisäävät
tietoisuutta siitä, miten oppilaat oppivat.
Nykyään käytetään tosi paljon enemmän niinkö tämmöstä että oppilaat saa
yhessä suunnitella mitä lauletaan ja ne saa toivoo. Mutta silloin [80-luvulla] ehkä
mä enemmän päätin, että tehhään tämmöstä ohjelmistoo. (Johanna)
Luotan nykyään aika paljon semmoseen tilanteeseen. Semmoseen ymmärrykseen
siinä tilanteessa syntyy (…) havoinnoi jatkuvasti, että mitä ne opiskelijat ja
tunnilla

tekee.

(…)

kommunikointi

on

para

tapa

sillo,

ollaan

sitte

samallaaaltopituudella ja siinä samassa tilanteessa. (Anna)

Oppilaskeskeisyys

toimii

opettajien

mukaan

parhaiten

esimerkiksi

valinnaisissa

musiikinryhmissä. Tavallisissa ryhmissä opettajakeskeisyys korostuu.
Riippuu minkälaista pitäis opetella. Minusta opettajalähtöinen opetus on, mitä
vaikeammasta asiasta on kyse tai abstraktimmasta asiasta, niin se on minusta
ainoa tapa (Matti)
Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa ei puhuta esteettisestä kasvatuksesta suoraan kuten
edeltävissä opetussuunnitelmissa, vaikka siinä edelleen korostetaankin musiikillisten
taitojen kehittämistä. Vaikka vuoden 1994 musiikin opetussuunnitelmassa ja jopa 1985
opetussuunnitelmassa korostetaan tekemällä oppimista, korostuu musiikin välineellisyys
vuoden 2004 opetussuunnitelmassa entisestään. (POPS 2004, 230.)
Nykyään niinku tiivistyy se ydinasia elikkä se miten sitä musiikkia opiskellaan ehkä
ei enemmän niinkään, mitä musiikkia opiskellaan. (Anna)
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Opettaja eivät erityisesti nosta musiikkikasvatusfilosofisia muutoksia opetussuunnitelmasta
esille opetussuunnitelmista keskusteltaessa. Lähinnä esiin nousevat opetussuunnitelmissa
tapahtuneet opetuskäsitykseen liittyvät muutokset ja hallinnolliset muutokset.

6.2.2 Oppimateriaalit
Oppimateriaaleihin olen sisällyttänyt musiikintunnilla käytettävät oppikirjat, musiikit ja
soittimet. Opetussuunnitelman lisäksi myös oppimateriaalit, kuten oppikirjat tuovat oman
lisänsä opettajan opetukseen. Ne tukevat opetusta antaen niihin ohjeita ja sisältöjä.
Esimerkiksi mitä musiikkeja ja soittimia musiikinopetuksessa voisi käyttää. Nykyään
käytetään rinnan monia eri oppikirjoja ja näin valikoima kasvaa. 1980-luvulla yläkoulun
kirjoissa populaarimusiikki oli keskeisessä asemassa. Opettajien mukaan ne olivat
laulupainotteisimpia kuin nykykirjat.
…oli paljon hyviä lauluja, joita oli helppo laulaa ja suomen kielellä. (Matti)
Poppis pohjalta kirjat oli jo silloin. (Johanna)
Kitarat valikoituivat monella yhteissoittimiksi, mutta niillä oli taas laululle tarkoitettuja
kappaleita hankalaa soittaa.
Vanhoja kirjoja, mitä minäkin silloin käytin ku tulin tänne niin tuota niissä oli
sävellajina C-duuri ja tällästä. On niinku ajateltu piano- ja kosketinsoittajan
sävellajeiksi, mutta ei ollenkaan kitara ja basso soitettaviksi. (Matti)
Paljon silloin piti tehä ite omia [sovituksia] (…) ei ollu sopivia sointuja, hankalia
sävellajeja, joita oli vaikea soittaa kitaralla. (Anna)
Nykyään ongelma tuntuu olevan päinvastainen. Soitettava materiaali ja soitto-ohjeet ovat
lisääntyneet opettajien mukaan oppikirjoissa. Myös nykypopulaarimusiikin määrä on
kasvanut. Tämä on toisaalta edistänyt soitonopetusta ja sitä tehdään paljon ja sen kautta
voidaan opettaa monenlaisia tietoja ja taitoja. Toisaalta laulettavien laulujen suoritustaso
eteenkin Matin mielestä on noussut liian haasteellisiksi monelle oppilaalle.
Toisaalta hyvä asia siinä päästään aika pitkälle sitte siinä soitossa (…) sen kautta
pystyy opettaan monenlaista (…) mutta se syö valitettavasti sitä laulua (Matti)
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Niitten (uusien kirjojen) parhaimmat puolet on se, että siellä on kuvia, miten
kitarasoinnut tai ukulelesoinnut tai jotaki soitinta soitetaan. (Anna)
…se laulujen määrä, mitä lauletaan on niinku vähentyny ja sitte, mitä nykysin
lauletaan niitten laulujen tekninen suoritustaso on aivan miljoona kertaa
vaikeampaa ko kakskytä vuotta sitte. Englannin kiellä ja aivan tosi vaikeita siis
rytmisesti hankalia.
Laulujen

haastavuuden

(Matti)
lisäksi,

opettajat

kokevat

oppikirjojen

kappaleet

hyvin

ohimeneviksi, eikä ne välttämättä ole julkaisu hetkellä enää nuorten suosimaa tai edes
tunnettua, sillä populaarimusiikin vaihtuvuus on nopeaa.
Kyllä ne vanhenee aikalailla ne tietyt kappaleet sieltä parissa vuodessa jo. (Anna)
Kyllä siellä sais olla tuota niin muutaki ko sitä pop-rock ja iskelmä osastoo
(Johanna)
Välillä niinku tuntuu ettei siitä niinku itellensä saa semmosta, et se on välillä aika
puuduttava tehdä ja ehkä sen takia haluanki, että me lauletaan muutaki, mitä
kirjoissa on. (Johanna)
No jos niissä on suurin osa kuitenki sitä niinku populaarimusiikkia, niin ne on
niinku ku joku kirja ilmestyy niin vanhoja ne kappaleet. Niistä harva jää
semmoseks ikivihreeks.. (Maija)
Se, mitä jokainen haastateltu opettaja toivoisi nykyisiltä oppikirjoilta, on yleissivistävä
materiaali, jota 1980-luvun kirjoissa oli runsaammin. Eli kaivataan tietoa eri
musiikinkulttuureista ja -historiasta. Nykyisissä kirjoissa yleissivistävä teksti on vähäistä.
Yleissivistäviä kertomuksia, tarinoita säveltäjistä ja heidän elämästään, eri
kulttuurien musiikista tai erilaisista musiikin lajeista. Että sellasia niissä ei
kovinkaan oo. Mikä on musta suuri puute. (Anna)
Mitä lähemmäs tätä päivää tullan, niin sen vähemmän ne kirjat on semmosia, että
ne soveltuis siihen opetukseen, mitä ite miettii. (Maija)
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Opettajat kokevat, että nykyajan kirjat ovat parantaneet soitonopetuksen osalta, mutta
kokevatt

huonona

niiden

yleissivistävän

materiaalin

vähentymisen.

Myös

populaarimusiikin vaihtuvuus koetaan haasteellisena, koska nuoret innostuvat siitä, mikä
heille on tuttua ja kirjat eivät pysy nopean muutoksen mukana.
Oppikirjat vaikuttavat jonkun verran käytettävään musiikkiin, vaikka kaikenlaista
materiaalia voi käyttää. Usein opettajan työ on kiireistä eikä aina ole aikaa luoda uutta
materiaalia.
Opettajan työhön ei periaatteessa kuulu, että hän tekkee kaiken oppimateriaalin
itte. Musiikinopettajan työ menee muutenki jo aika raskaaks ku ei oo sitä
materiaalia valmiina eli tähän pitäis saaha se muutos.

(Maija)

Ennen musiikkeja opetettiin laajemmin ja yleissivistävä puoli oli vahvempaa kuin
nykyään.
Aikaisemmin on opeteltu paljon pikkutarkemmin ja sillai niinku hienosyisemmin ja
perusteellisemmin. Mut nyt se on vähän niinku semmosta yleisempää ja tiiviimpää
ja semmosta niinkun ohimenevämpää. (Anna)
Musiikinopetus voidaan katsoa lähteneen soittopainotteisempaan suuntaan. Tämä näkyy
myös käytettävissä musiikeissa, jotka lähtevät liikkeelle nuorten omista mieltymyksistä eli
popmusiikista. Myös muita musiikintyylejä, kuten esimerkiksi maailman musiikkeja
käydään sen kulttuurin populaarimman materiaalin kautta tai mikä sillä hetkellä on
trendikästä tai kytkeytyisi jotenkin nuorten tuntemaan maailmaan.
Ehkä ihan muistan silloin alkuaikoina, että tuota ne [maailmanmusiikit] oli
semmosta perinnemusiikkia tai ihan klassista niistä muista kulttuureista. Ne on
pikkuhiljaa muuttunu tämmöseen etno-suuntaan, fuusio-suuntaan. (Maija)
Soittimisto on pääasiassa opettajien uralla pysynyt samankaltaisena. Bändisoittimet ovat
olleen yläasteen musiikinopetuksessa mukana jo 1980-luvulta asti. Soittokeskeisyys on
myös lisännyt erilaisten soittimien määrää luokassa. Ennen soittimia ei ollut kaikille tai
niiden taso oli heikko.
…se oli sillai aika lapsen kengissä monet asiat niinku esimerkiksi bändisoitossa oli
kaks akustista kitaraa, ku mä tulin tänne, vaikka mää silloin ajattelin, että ihan
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hyvinhän täällä on kaikkea, mutta nyt ku jälkeenpäin miettiin niin kyllä se on ollu
vähän heikkoa. (Matti)
Nykyään yhteissoittimeksi on valikoitunut kitara ja niitä pyritään hankkimaan kaikille.
Soittamisen ollessa keskeisessä asemassa myös erilaisten Orff-soittimien, kuten
laattasoittimien suosio yläasteella on kasvanut, sillä niiden avulla kaikki voivat osallistua
musisointiin. Myös uusia soittimia on tullut kirjasarjojen innoittamina, kuten ukulele ja
boomwharckersit.
Tällä hetkellä on ihan tärkee oppilaille nuo vanhat Orff-soittimet ja laattasoittimet
(…) ne niinku on tulossa taas takasin. (…) Niitä pystyy jokkainen soittamaan jollaki
tavalla. Ne on tarpeeks helppoja tänne kouluun. (Maija)
Ksylofoni on siitä hyvä soitin, että ku siinä lukee, että c ja ku sitä c:tä paukauttaa
näin, niin siitä tulee juuri oikea ääni juuri oikeaan aikaan, että se on hyvin helposti
lähestyttävä semmonen visuaalinen soitin.

(Matti)

Oppimateriaalit näyttäytyvät aineiston ja opettajien kokemusten perusteella olevan hyvin
soittopainotteista, jolloin soittamisessa voidaan päästä pitkällekin. Koulun musiikinopetus
on pitkään pohjautunut tekemisen kautta oppimiselle, mutta 1990-luvun jälkeen
soittamisen ja tuttujen kappaleiden merkitys opetuksen välineenä on kasvanut. Soittimet
ovat suunnilleen samoja kuin 1980-luvullakin, mutta niiden määrä on kasvanut.
Materiaalin soittopainotteisuus koetaan positiivisena soittamisen kannalta, mutta
negatiivista yleissivistävän ja tiedollisin materiaalin kannalta.

6.2.3 Oma opetus
1970-luvun alusta musiikinopetuksen koulutuksessa korostettiin moninaisten työtapojen
käyttöä ja tämä on ollut musiikinopettajille selvää jo pitkään. Opetettavat sisällöt ja
välineet kuitenkin muuttuvat ajassa.
Ellen Urho oli meille kuitenkin [opettanut] että työtapojen pittää olla moninaisia
elikkä ne perustyötavat laulaminen, soittaminen, liikkuminen, kuunteleminen.
Niitten piti aina olla joka tunnilla. Meille oli opetettu, että joka tunnilla jokaiselle
jotaki (…) ja kaikki oppilaat mukaan tekemään. (Maija)
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Perustaltaan sitä omaa tuottamista. Ei se menetelmä nyt oo nykyään sen
kummallisempi ku silloin aikasemminkaan. Ehkä se formaatti ja se sisältö on vähän
muuttunu, mutta kuitenki itsen avulla musiikin tekemistä. (Anna)
Opettajien oma opetus on kehittynyt ennen kaikkea kokemuksen kautta. Sen kautta he
luovivat sopivia tapoja toimia ja hylkäävät tapoja, jotka eivät toimi. Se kehittyy myös
kaikkien edellä mainittujen asioiden yhteisvaikutuksesta.
Kyllä mää sitä aina oon yrittäny härkäpäisesti jotain uutta tuoda luokkaa, mutta
nyt mä en ota sitä niin vakavasti, että jos joku ei toimi niin sormia napsautan ja
vaihan seuraavaan, että aikasemmin oli ehkä niin, että mää oon nyt tämän
päättäny että nyt tehhään tätä (…) että siitä oon luopunu. (…) En tiiä sitte johtuuko
se siitä, että on ite tullu vanhaksi ja niinku enemmän niitä oppilaita sillai
tarkastelee tai lähtee siitä. (Anna)
Mä oon nähny, että tämä ei toimi tuo on ihan turhaan tehtyä työtä niin mää
yksinkertastan ja otan sieltä niinku tiettyjä ja karsin pois niitä ja siinä on omat
hyvät puolensa, mut on siinä huonot puolensa hehe. (Maija)
Kokemus on tuonu semmosta, että on niinku tullu semmonen oma metodi siihen
kuinka joku kappale kannattaa opettaa, että ne sen oppii ja millä systeemillä
pääsee niinkö kaikkein pisimmälle. (Matti)
Kokemuksen myötä erilaiset työtavat ovat jääneet soiton ja laulun varjoon.
Musiikkiliikunta katsotaan yläkoulussa raskaaksi tilojen puutteen sekä oppilaiden
vastahakoisuuden vuoksi. Musiikin vähäiset tuntimäärät rajoittavat myös monipuolisten
työtapojen käyttöä.
Toisaalta mä koen, että ehkä niinku omat käyttämät tavat on saattanu myöskin
yksipuolistua eikä välttämättä moninaistua. (…) Jos mää nyt mietin näitä työtapoja
niin esimerkiksi musiikkiliikuntaa mää nykyään varmaan käytän paljon vähemmän,
ku silloin urani alkuvaiheessa, ko mulla on paljon pienempi luokka. (Anna)
No tuota mä oon löytänyt sen oman tapani toimia ja se on mulla että musiikin
opettaminen on sitä musisointia. (…) Että mää haluan viiä kaikki asiat läpi
ainoastaan, melkein ainostaan, sillä että me soitetaan ja lauleaan. Ja täytyy sanoa,
että se musiikkiliikunta on melko vähästä, mitä me kuitenki tehhää. (…) Mulla oli
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alkuun enemmän sitä, mutta jotenkin.. miten musta tuntuu, että oppilaat ei jotenki
enää saa niin helposti mukaan. Että oon niinkö siinä mielessä helposti niinkö
luovuttanu. (Johanna)
Se liikkuminen (…) musiikkia on niin vähän, niin mie koen sen sillä tavalla vähän
raskaaksi. Että se pitäis olla, että se luokka koko ajan tottuu ja sitä ois niinku
enemmän sitä musiikkia, jolloin ne niinku alkais tehä. Ei tarttis ennää niinku
houkutella eikä muuta. (Maija)
Tavallisten työmuotojen rinnalle on noussut pikku hiljaa musiikillinen keksintä, joka
korostaa oppilaan omaa aktiivista tekemistä ja improvisaatiota. Luova musiikillinen
ilmaiseminen on ollut musiikin opetussuunnitelmassa pitkään, mutta 2000-luvulla sen
näkyvyys opetussuunnitelmissa on kasvanut. Sen opettaminen ei ole kuitenkaan aina niin
selvää.
Oppilaat tykkää paljon [musiikillinen keksintä], koska ne pystyy toteuttaan itteään
ja tekkeen omaa tuotosta (…) mutta sen opettaminen on tosi hankalaa. (…) Minä
oon semmosia erittäin klassisen koulutuksen koulutuksen saaneita ihmisiä, että
tuota niin se tahtoo vähän olla oman pään sisällä se semmoset rajoitteet
kaikenlaiselle säveltämiselle (…) Vähän koko ajan tuntuu, että en tee sitä niin hyvin
ko pitäis. (Matti)
Musiikillinen keksintä on vaikee (…) et millä tavalla sen tois luontevasti mukkaan
opetukseen (…) eikä mulla oo vieläkään varmasti semmosta punasta lankaa, et
millä tavalla mää pystysin oppilaita opettamaan musiikilliseen keksintään. (…) Se
oli ehkä se, mitä silloin [ennen] ei ollu niin paljon. (Johanna)
Opettajien kertomuksissa musiikki nähdään itseisarvona, mutta myös välinearvona.
Opettajat ovat kokeneet oman musiikkikasvatusfilosofiansa pysyneen suhteellisen samana.
Kaikkien opettajien koulutuksessa on korostettu musiikin toiminallisuutta, mutta koulutus
on perustunut silti esteettiselle kasvatukselle. Opettajat henkilökohtaisesti näkevät musiikin
arvokkaana myös itsessään eivätkä pelkkänä välineenä. Koulu ympäristössä välineellisyys
ja tekeminen toimivat parhaiten. Vaikka nykyaika on asettanut esteettisen ja praksiaalisen
ajattelutavan vastakkain, ne eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia ajattelutapoja, vaan
ne ovat eläneet Suomen peruskoulun musiikin opetuksessa rinta rinnan jo pitkään.
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Ne periaatteet, mitkä mulle opetettiin aikoinaan, niin mä en niistä halluu luopua,
musta ne on hyvät, että tunnilla pitää olla niin monipuolista tekemistä, koska
oppilaat on monenlaisia. (Maija)
Silloin mää varmaan enemmän ajattelin sitä, että musiikki on niinkö on se tärkein
asia, nyt niinkö kuitenkin se nuori ja se oppilas on sen työn keskiössä. (…)
Musiikilla on suuri arvo ja sinänsä semmosena ilmiönä ku se on, mutta kyllä se
kuitenki sitte koulussa on ehkä enemmän sellanen väline siihen hyvinviontiin ja
hyvään elämään (…) se ehkä enemmän on muuttunu siitä, jos mietitään tuota
pitkää uraa, niin semmosesta kohteesta niinku semmoseksi välineeksi. En mää tiiä
onko se hyvää vai huonoa kehitystä. (Anna)
Mä oon aina pitäny kiinni, että oppilailla pitää olla musiikinkirja. Se antaa
arvoa sille. (Maija)
Oppilaan pitäis saaha musiikista irti asioita (…) soittamisen ja laulamisen kautta
tuleva riemu ja ilo, että sais niinku irti siitä soittamisesta. (Matti)
Mää pyrin siihen, että mää en liikaa puhu, että learning by doing on se kaikista
paras.(…) pyrin kaiken opettamaan tekemisen kautta. (Johanna)

6.3

Johtopäätökset

Aineiston teemoista pyrin kokoamaan tässä yhtenäisen tyyppikertomuksen. Aloitan
kertomuksen yleisistä kulttuurisista tekijöistä ja niiden vaikutuksesta musiikinopetukseen.
Yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset ovat erottamattomasti sidoksissa kasvatukseen,
musiikkiin ja musiikkikasvatukseen. Muutokset ovat usein lomittaisia ja ne ovat saattaneet
niin sanotusti kyteä jo pitkään yhteiskunnassa. Kertomuksen alku voidaan sijoittaa noin
1980-luvun

loppupuolelle.

Populaarikulttuuri

ja

-musiikki

olivat

jo

edellisinä

vuosikymmeninä nousseet esille muun muassa radion ja television välityksellä. Tämä
populaarimusiikin suosio otettiin kouluissa huomioon tekemällä bändisoittimille ja
yhtyemusisoinnille
musiikinopettajien

tilaa

1980-luvulla.

koulutukseen.

Myös

Bändisoitto

kuuluin

teknologiaa

käytettiin

jo

1980-luvulla

musiikinopettajien

opiskelussa, mutta se oli vielä tuolloin harvinaisempaa kouluissa. Tietokoneohjelmat ja
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erilaiset kuuntelulaitteet olivat kuitenkin vielä vaivalloisia käyttää. Vuoden 1985
opetussuunnitelman perusteet antoi tarkat sisällöt aloitteleville musiikinopettajille, mikä
saattoi jopa helpottaa vasta-alkajaa. Tarkkojen sisältöjen antaminen saattoi kuitenkin
aiheuttaa kiirettä opettajille. Opetussuunnitelman perusteissa korostettiin monipuolisia
työtapoja, joita myös oli painotettu jo opiskeluaikoina. Soitinten määrä oli vähäisempää,
jolloin myös laulettiin enemmän. Oppikirjat olivat myös laulupainotteisimpia ja ne
sisälsivät helposti laulettavaa materiaalia, mutta soittamiseen ne olivat hankalia. Oppikirjat
olivat myös tärkeitä opetuksen tukijoita, sillä niiden ulkopuolista materiaalia oli
hankalammin saatavilla.
Tekniikan nopea kehitys 1990-luvulla ja uudet populaarikulttuurin välitysmuodot kuten
CD-levy ja etenkin Internet lisäsivät entisestään nuorten tietoisuutta maailman
tapahtumista. Uudet laitteet helpottivat myös musiikinopettajien työskentelyä ja
materiaalin hakua. Uudet mediat myös lisäävät globalisoitumista sekä monikulttuurisuutta
Suomessa. Tämä näkyi esimerkiksi koulussa ryhmien heterogeenisuutena. Näiden lisäksi
myös kasvatustieteessä tapahtuneet murrokset 1980–1990-luvulla tulevat näkyviksi vuoden
1994 opetussuunnitelman kautta. 1990-luvulla opetussuunnitelman sisältöjä supistetaan
merkittävästi

ja

opetusta

suunnitellaan

oppilaslähtöisesti

sekä

konstruktivistisen

oppimiskäsityksen mukaisesti. Musiikinopettajat rakentavat omaa opetustaan muuttuvien
näiden lisäksi myös oman kokemuksen kautta, jossa kokemus tukee oppilaslähtöistä linjaa.
Vuonna 1995 David J. Elliott julkaisi Suomessakin huomiota saaneen teoksensa Music
Matters, johon muuttuva maailman ja käsitys musiikista oli vaikuttanut. Tämä tuo
musiikinopetukseen uusia näkökulmia musiikista ja sen välineellisistä vaikutuksista.
Välillisesti musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutoksen musiikinopetuksessa voi
havaita vuoden 2004 opetussuunnitelmassa.
2000-luvulla tekniikan kehitys jatkuu ja populaarikulttuuri tulee sen kautta yhä enemmän
osaksi jokapäiväistä elämää. Oppilaslähtöisyys sekä populaarikulttuurin ja -musiikin
arkipäiväisyys näkyvät oppikirjoissa. Myös musiikin tekeminen ja sen välineelliset
(praksiaalisuuteen viittaavat) arvot lisääntyvät opetussuunnitelmassa ja oppikirjoissa.
Tämä on lisännyt myös soittimien lukumäärää luokissa sekä tuonut uudelleen Orffsoittimet yläkouluopetukseen. Opettajat ovat hyvillään soittomateriaalin ja -ohjeiden
lisääntymisestä, mutta pelkäävät monipuolisten työtapojen ja monipuolisuuden häviävän
musiikintunneilta. Etenkin yhteislaulun tilasta ollaan huolissaan. Kuitenkin monipuolinen
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opetus on koetuksella pienillä tuntimäärillä ja yksipuolisilla oppikirjoilla. Joillakin
opettajilla tämä on johtanut työtapojen yksipuolistumiseen.
2000-luvulla maahanmuutto lisääntyy ja ryhmien heterogeenisuus kasvaa. Opettajat
kokevat nämä paineet haastavina ja lisätyötä teettävinä. Normaaleissa ryhmissä myös
oppilaskeskeisyyttä on vaikeaa toteuttaa, sillä ryhmissä on paljon opettajan tukea kaipaavia
oppilaita. Opettajien käsitys musiikista on pysynyt suunnilleen samana ja samoja arvoja,
mitä opiskeluaikana on opittu, halutaan pitää mukana edelleen.
Yhteenvetoa tarinasta: Musiikinopetus on 1900-luvun aikana muuttunut laulun opetuksesta
monipuoliseksi oppiaineeksi, joka on jatkuvasti erilaisten muutospaineiden alla.
Musiikkikasvatus on yleisten yhteiskunnallisten muutosten, kuten tekniikan kehittymisen
ja musiikkikulttuurin muutosten vaikutuksen alaisena, mutta se on myös yhteydessä
kasvatustieteessä tapahtuviin muutoksiin.
Musiikki on osa nykyistä mediakulttuuria, mitä on tekniikan avulla saatavilla koko ajan.
Populaarimusiikki on vahva osa tätä mediassa näkyvää musiikkia. Populaarimusiikki on
ollut osana musiikinopetusta vahvasti jo 1980-luvulta asti, mutta aineiston analyysin
perusteella sen määrä yläkoulun musiikinopetuksen materiaaleissa on kasvanut. Opettajat
kokevat tämän johtuvan median ja populaarikulttuurin ja -musiikin arkipäiväistymisestä
lasten ja nuorten elämässä. Populaarimusiikki koetaan ristiriitaisena asiana koulun
musiikinopetuksessa. Toisaalta se on nuorille tuttua ja sitä kautta nuorille voi opettaa
musiikin taitoja ja se luo yhteishenkeä ryhmään. Toisaalta se taas koetaan joskus liian
dominoivana koulun musiikinopetuksessa. Opettajat ovat saaneet koulutuksen, jossa
korostetaan musiikin monipuolista opettamista ja myös opetussuunnitelmat korostavat tätä.
Heidän näkemyksensä musiikinopetuksesta on, että sen tulisi olla sisällöllisesti
mahdollisimman monipuolista ja että nuoret kiinnostuisivat myös muista musiikkityyleistä
ja kulttuureista. Tekniikan ja eri medioiden avulla soittaminen, laulaminen ja
kuunteleminen luokassa ovat helpottaneet nuorten suosikkikappaleiden opettelua.
Globalisaation seurauksena kasvanut maahanmuutto on tullut näkyväksi luokissa.
Kasvanut ryhmien heterogeenisuus tuottaa opettajalle monenlaisia haasteita. Opettajan on
toimittava myös opetussuunnitelman mukaan suvaitsevaisuutta edistävänä ja ohjata myös
maahanmuuttajat oman musiikkikulttuurin pariin. Sen lisäksi nykyään ryhmistä löytyy
monenlaista oppilasta ja oppijaa. Varsinkin erityisoppilaita voi olla normaalissa luokassa
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useita, tulee silloin nämä seikat ottaa huomioon. Tätä edistetään tarjoamalla monen tasoista
tehtävää siten, jotta kaikki pystyvät osallistumaan jotenkin yhteiseen tekemiseen. Tämä
kuitenkin teettää musiikinopettajille paljon suunnittelutyötä. Opettajat kokevat yleiset
kulttuurin muutokset haasteellisina, mutta niihin on kuitenkin sopeuduttu.
Opetussuunnitelman perusteet antavat viralliset puitteet, miten opetus tulisi toteuttaa.
Opetussuunnitelmat heijastelevat aina sitä yhteiskunnallista aikaa, jota kulloinkin eletään.
Siinä otetaan huomioon niin yhteiskunnallisia kuin kasvatustieteellisiäkin seikkoja, joita
halutaan tuoda opetukseen. Musiikin opetussuunnitelman perusteissa tekevät virkamiesten
kanssa

alan

asiantuntijat,

jotka

ovat

tietoisia

tieteellisistä

tutkimuksista.

Opetussuunnitelmat puolestaan vaikuttavat niihin käytäntöihin ja oppimateriaaleihin, mitä
luokassa käytetään. Tämä osaltaan muokkaa opettajan omaa opetusta. Kuitenkin nykyään
opetussuunnitelmien joustavuus antaa kunnille, kouluille ja opettajille vapauksia miettiä
itse opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sopivia oppimateriaaleja. Opetussuunnitelmien
joustavuus on koettu positiivisena, koska se ei enää sido opettajia tiettyhin sisältöihin sekä
tekee musiikinopetuksesta kiireettömämpää. Opetussuunnitelman väljät puitteet musiikin
kohdalla voi olla myös hankala tekijä. Miten päätetään, mitä kaikkea maailman musiikeista
otetaan mukaan opetukseen?
Vuosien 1994 ja 2004 opetussuunnitelmien perusteissa on selvennetty opetuksen
lähtökohtana käytettävää oppimiskäsitystä. Siirtyminen konstruktivistiseen ajatteluun
näkyy

opetussuunnitelmissa,

joissa

painotetaan

oppilaan

aktiivista

roolia

oppimisprosessissa. Myös musiikinopetuksessa korostuu perinteisten työmuotojen lisäksi
oppilaan musiikillinen keksintä, jossa oppilaan luova tekeminen on pääosassa ja jonka
merkitys on kasvanut 1990-luvulta lähtien. Opetussuunnitelmissa musiikki nähdään
selkeämmin välineellisenä taitona, joka vaikuttaa oppilaan persoonalliseen ja sosiaaliseen
kasvuun. Tekemisen avulla myös tiedolliset ja taidolliset asiat menevät tehokkaammin
perille. Monipuolisten työtapojen esimerkiksi musiikkiliikunnan ja musiikillinen keksinnän
mukana pitäminen tuntuu haasteelliselta, koska musiikin tuntimäärä on pieni.
Monipuolinen musiikinopetus haastaa myös perinteiset työmuodot. Miten opettaa pienellä
tuntimäärällä suurelle ja heterogeeniselle ryhmälle monipuolisesti kaikkea sitä, mitä
opetussuunnitelmat vaatisivat? Tämän seurauksena voi usein tapahtua työtapojen
yksipuolistumista, jolloin käytössä ovat pääasiassa vain soitto ja laulu.

!

68! !
!
Oppimateriaalit eteenkin oppikirjat ovat 1980-luvulta tähän päivään muuttuneet
laulupainotteisista soittopainotteisimmiksi. Tähän syynä on populaarimusiikin määrän
kasvu oppikirjoissa ja lisääntyneet soitto-ohjeet. Tämän tutkimuksen perusteella
musiikkikasvatusfilosofian paradigman suoranainen vaikutus oppimateriaaleihin ei ole
suuri, sillä esimerkiksi oppikirjojen tekijöiden ei tarvitse noudattaa opetussuunnitelmaa.
Oppikirjat

ottavat

Soittopainotteisuus

huomioon
näkyy

yleiset

myös

musiikkikulttuurien

soittimien

määrän

muutokset

kasvamisena

ja

huomioon.
välineiden

parantumisena.
Vaikka muuttuva maailma on haastanut perinteiset arvot, on Suomessa päästy esteettisen ja
praksiaalisen ajattelun välimaastoon tai se on jo pitkään siellä ollutkin. Opettajat ovat
periaatteessa kouluttautuneet esteettisen musiikkikasvatukseen, mutta koulutuksessa on
silti

korostettu

tekemällä

oppimista,

jota

jo

1970-luvulla

korostettiin

musiikkikasvatusajattelijoiden keskuudessa. Praksialismin esiintulo 1990-luvulla, on
vaikuttanut opettajiin lähinnä opetussuunnitelmien ja muiden materiaalien kautta. Yleisillä
kulttuurillisilla muutoksilla on tässä ehkä kuitenkin suurempi rooli, sillä ympäröivä
kulttuuri on osa nuorten oppiympäristöä ja siinä vaikutukset näkyvät nopeammin kuin
esimerkiksi opetussuunnitelmissa. Opettajat ovat kehittäneet paljon opetustaan oman
kokemuksen kautta ja tarkkailemalla nuoria sekä seuraamalla ympärillä olevaa maailmaa.
Alla olevassa kuviossa (kuva 6) olen hahmotellut, miten tutkimukseni käsitteet ovat
suhteessa toisiinsa. Kuvion yläosassa olevan neliön sisässä on tässä tutkimuksessa esillä
olevat yleiset kulttuurilliset muutokset: populaarikulttuuri, tekniikan kehitys ja
monikulttuurisuus, jotka voivat vaikuttavat suoraan niin musiikkikasvatusfilosofiaan,
opetussuunnitelmaan ja oppimateriaaleihin. Sivumpana on musiikkikasvatus, joka on
vuorovaikutteisessa suhteessa käytännön ja yleisten kulttuuristen muutosten kanssa.
Musiikkikasvatusfilosofia

voi

tarjota

tutkimuksiaan

opetussuunnitelmiin

ja

opetussuunnitelmat ohjeita oppimateriaalien kuten kirjojen suunnitteluun. Nämä kaikki
itsenäisesti voivat luoda puitteet sille, miten opettajan oma opetus rakentuu. Yleiset
kulttuurilliset seikat vaikuttavat opettajien omaan opetukseen myös ilman näitä välikäsiä,
sillä ne ovat konteksti, jossa elämme.
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KUVA 6. Musiikinopetukseen vaikuttavat tekijät.
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7

POHDINTA

Tutkimuksen

tavoitteena

oli

tuoda

esille

musiikinopettajien

kokemuksia

musiikkikasvatusfilosofian paradigman muutoksesta. Tähän muutokseen liittyy useita
taustatekijöitä ja kulttuurillisia sekä tieteellisiä vaikuttimia, mitkä tekivät aineiston
tulkinnasta haastavaa. Mitkä tekijät olivat niitä varsinaisia musiikkikasvatusfilosofiaan
liittyviä muutoksia vai näkyivätkö ne edes sellaisinaan opettajan kertomuksissa? Paljolti
haastatteluissa tuotiin esille yleisiä kulttuurin ja opetuskulttuurin muutoksia. Tämä voi
johtua myös siitä, ettei aikomukseni ollut suoraan kysyä musiikkikasvatusfilosofian
muutoksesta, vaan tiettyjen teemojen kuten opetussuunnitelman, oppimateriaalin ja oman
opetuksen kautta. Jos opettajat eivät nostaneet esille muutosten taustatekijöinä
musiikkikasvatusfilosofisia kysymyksiä, vaan pikemminkin kulttuurillisia muutoksia,
voidaan myös pohtia kuinka tietoisia opettajat ovat musiikkikasvatusfilosofisesta
keskustelusta.
Kysyin kaikilta opettajilta kuitenkin heidän omasta musiikkikasvatusfilosofiastaan, jossa
usein korostuivat sekä esteettinen että praksiaalinen näkemys. Musiikki on opettajille ollut
aina itsessään arvokasta ja he ovat halunneet, että sen kautta opetettaisiin myös
sivistyksellisiä asioita, kuten musiikin historiaa ja musiikkikulttuureja. Jo 1970-luvulta
lähtien suomalaisessa musiikinopetuksessa on kuitenkin korostettu tekemisen kautta
oppimista sekä luovaa toimintaa musiikinopetuksessa, mitkä tuotiin 1990-luvulla
uudestaan esille praksiaalisten ajattelijoiden toimesta. Karkeasti yleistäen nämä molemmat
ajattelutavat ovat olleet jo ennen muutosta olemassa suomalaisessa musiikinopetuksessa,
sen vuoksi musiikkikasvatusfilosofisella paradigman muutoksella on ollut vähän
suoranaista

vaikutusta

musiikinopetukseen.

Siksi

myöskään

suomalaiset

musiikkikasvatusfilosofit eivät ole halunneet lähteä asettelemaan näitä kahta ajattelua
vastakkain tai toisensa poissulkeviksi ajatuksiksi. (ks.Westerlund 2002 ja Väkevä 2004)
Tutkimuskysymykseni olivat: Miten musiikinopettajat ovat kokeneet yleiset kulttuuriset
muutosten vaikutukset musiikinopetuksessa ja miten musiikinopettajat ovat kokeneet
musiikkikasvatusfilosofian

muutokset

opetussuunnitelmissa,

oppimateriaalissa

sekä

omassa opetuksessa. Kertomukset ja kokemukset olivat melko yhteneviä koskien yleisiä
kulttuurillisia muutoksia. Niillä on hyvin välitön yhteys opetukseen ja sen muutokset
voivat näkyä kentällä hyvinkin nopeasti. Populaarikulttuuri, tekniikan kehitys ja
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monikulttuurisuus ovat yläkoulun musiikinopetuksen haasteellisimpia kysymyksiä.
Musiikki on muuttuva oppiaine, jossa materiaali ja välineet voivat nopeastikin vaihtua.
Musiikinopettajien tehtävä on selviytyä uusista haasteista seuraamalla aikaansa ja
tarkkailemalla oppilaita.
Musiikkikasvatusfilosofia paradigman muutos näkyy välillisesti opettajien opetuksessa
opetussuunnitelman ja oppimateriaalien kautta. Musiikkikasvatusfilosofian muutos on
lisännyt tiedollisten asioiden opettelua tekemisen kautta, mikä on lisännyt soittamista.
Opettajat ovat kokeneet, että soiton avulla voi opetella monia asioita, mutta pelkäävät
laulun (etenkin yhteislaulun) katoamista. Jo monipuolisten työtapojen rinnalle noussut
musiikillinen

keksintä,

joka

soveltuu

myös

praksiaaliseen

ajatteluun.

Näiden

monipuolisten työtapojen kirjoa on vaikea opettajien mielestä pitää mukana, koska
yläkoulun tuntimäärät ovat vähäiset. Jotta monipuolista musiikinopetusta voisi antaa, tulisi
musiikintuntien määrää lisätä.
Laadullisen

tutkimuksen

luotettavuutta

arvioidessa

on

syytä

huomioida

koko

tutkimusprosessi ja sen onnistuminen. Tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka kuvaus
tutkimuskäytänteistä, aineistonkeruumenetelmistä ja analyysistä tutkimusmetodien, jotta
lukijalle ei jää epäselväksi, miten tutkija on kussakin tilanteessa toiminut. (Eskola &
Suoranta 1998, 211, 213.) Olen tutkimuksessani pyrkinyt parhaani mukaan tuomaan esille
käyttämiäni menetelmiä ja tutkimuksen toteutusta koskevia seikkoja. Kuitenkin ne olisivat
voineet tulla esille vieläkin tarkemmin ja loogisemmin. Myös analyysinkuvaus olisi voinut
olla tarkempi ja teoriaan painottuvampi. Ajan rajallisuudesta johtuen tämä ei kuitenkaan
onnistunut täysin. Olen pyrkinyt kuitenkin selkeyttämään tutkimustani esimerkiksi
haastattelurungon esittämisellä (LIITE 1).
Tutkimusta voisi toteuttaa myös suoraan musiikkikasvatusfilosofiasta kysymällä, jolloin
vastauksia olisi voinut olla helpompi tulkita. Valitsi kuitenkin epäsuoran tavan, koska en
tiennyt kuinka paljon he olisivat aiheesta osanneet sanoa ja olisivatko he edes lähteneet
kyseiseen tutkimukseen. Tutkimuksen tarkkuutta voisi parantaa lisäämällä haastateltavien
määrää ja kerätä haastateltavat laajemmalta alueelta. Jatkotutkimusta voisi tehdä
esimerkiksi siitä, tutkimalla opettajien käsityksiä musiikinopetuksen muutoksista tai
etnografisesti tarkkailemalla, miten musiikkikasvatusfilosofisen paradigman muutokst
näkyvät konkreettisesti opetuksessa.
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LIITE 1
Haastattelurunko:
mitä, milloin, miksi, miten koit?
Oma henkilökohtainen tausta:
•
•

työhistoria (alusta tähän päivään)
kiinnostus musiikkiin itsellä, miten, miksi opiskelemaan
musiikinopettajaksi ja missä, minkälaiset taidot sieltä sai, mitä painotettiin,
mikä oli eka työpaikka--> mitä tuntemuksia ja valmiuksia. Mitä kaikkea
kuului silloin musiikinopettajan töihin

Musiikkikasvatus-ilmapiirin muutos (oppija, opettaja):
oppilaiden mielenkiinnon kohteet musiikissa
median/ internetin vaikutus musiikkikasvatukseen
monikulttuurisuus musiikkikasvatuksessa
oppimiskäsitys, oppilaslähtöisyys

•
•
•
•

Opetussuunnitelman muutokset
•
•
•

opetussuunnitelman tavoitteet
musiikinopetuksen tavoitteet+ työtavat (kehollisuus, musiikillinen keksintä)
opettajien oma vaikutusvalta opetussuunnitelmaan
→ taustat: yhteiskunta, kulttuuri, filosofia

Oppimateriaalin muutokset
•

Kirjat, soittimet, musiikit (koulumusiikki)

Oman opetuksen muutokset
•
•

Opettajan oma musiikkikasvatusfilosofia ennen ja nyt
seuraatko alan tuulia

