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Tiivistelmä 
Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää kuudesluokkalaisten käsityksiä ja kokemuksia musiikkimaalauksesta 
työskentelytapana ja oppimismenetelmänä musiikkimaalausprosessin eri vaiheissa. Musiikkimaalaukseen liittyvää 
tutkimusta on tehty melko vähän, ja aiempi tutkimus keskittyy enemmänkin tuotosten tulkintaan ja musiikkimaalauksen 
musiikkiterapeuttisiin lähtökohtiin. Tutkimukseni pyrkimyksenä onkin nyt laajentaa musiikkimaalaukseen liittyvää 
tutkimuskenttää kartoittamalla, olisiko musiikkimaalausta oppimismenetelmänä tarpeen hyödyntää koulumaailmassa 
enemmän. 
        Musiikkimaalauksella tarkoitetaan menetelmää, jossa kuunneltavaa musiikkia pyritään ilmaisemaan kuvallisessa 
muodossa, esimerkiksi tämän tutkimuksen kohdalla vesiväreillä maalaten. Musiikkimaalausta menetelmänä voidaan pitää  
lapsilähtöisenä ja kokemuksellisena. Teoreettisen viitekehyksen alussa esitelläänkin sekä lapsilähtöisyyttä että 
kokemuksellisuutta hieman tarkemmin. Koska musiikkimaalauksessa yhdistyvät musiikki ja kuvataide, teoreettisessa 
viitekehyksessä avataan myös integraation käsitettä ja sen eri käyttöyhteyksiä. Teoreettisen viitekehyksen lopussa 
tarkastelun kohteena on musiikilliseen ja kuvataiteelliseen kehitykseen liittyvät kolme mallia, jotka ovat Swanwickin ja 
Tillmanin musiikillisen kehityksen malli, Lowenfeldin kuvallisen ilmaisun kehitysvaiheisiin liittyvä malli sekä Hargreavesin 
ja Galtonin taiteellisen kehityksen malli. 
        Tutkimukseni aineistonkeruu tapahtui eräässä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa koulussa kolmen oppitunnin 
mittaisessa tuokiossa, johon osallistui yhteensä 13 oppilasta. Kokonaisuus sisälsi kolmen harjoituksen mittaisen 
musiikkimaalauskokonaisuuden, kyselylomakkeisiin vastaamisen musiikkimaalausta ennen ja sen jälkeen sekä neljän 
oppilaan puolistrukturoidut teemahaastattelut. Haastattelut pohjautuivat suurelta osin kyselylomakevastauksiin. 
Tutkimukseni aineisto koostuu siis sekä kyselylomakevastauksista että haastatteluista. Kyselylomakkeet ovat kuitenkin 
tutkimuksen keskeisin aineistonkeruumenetelmä, kun taas haastattelut toimivat lähinnä tutkimuksen kannalta 
olennaista lisätietoa antavana ja kyselylomakevastauksia täydentävänä aineistonkeruumenetelmänä. 
        Koska tutkimuksen tavoitteena on tarkastella oppilaiden erilaisia käsityksiä tutkittavasta aiheesta, tutkimuksen 
metodologia rakentuu fenomenografisen tutkimusotteen pohjalle. Fenomenografiselle tutkimukselle tyypillistä on, että 
aineistosta etsitään erilaisia näkökulmia, joista muodostetaan erillisiä kategorioita. Tutkimukseni aineiston analyysin 
aluksi poimin koko aineistosta tutkimuksen kannalta olennaiset seikat ja sijoittelin ne kyselylomakkeiden mukaisesti eri 
kysymysten alle. Tämän jälkeen muodostin vastauksista fenomenografisen tutkimuksen mukaisesti 
merkityskategorioita. Merkityskategoriat rakentuivat niiden perusteluiden ympärille, joita oppilaat olivat käyttäneet 
kertoessaan musiikkimaalauskokemuksistaan. Lopuksi vertailin oppilaiden vastauksia ennen musiikkimaalaustuokiota ja 
tuokion jälkeen. Tällöin pyrkimyksenäni oli löytää vastauksista yhtäläisyyksiä ja eroja. 
        Oppilaat kokivat musiikkimaalauksen pääasiassa positiiviseksi kokemukseksi sekä ennen musiikkimaalaustuokiota 
että tuokion jälkeen esimerkiksi siksi, että se viehätti heitä uutena ja perinteisestä maalaamisesta poikkeavana 
työtapana. Toisaalta jotkut oppilaan kuvailivat musiikkimaalaustuokiota haastavaksi tai tuntemuksiaan pelonsekaisen 
jännityksen kaltaisiksi siitä syystä, että musiikkimaalaus oli työtapana uusi. Suhteessa oppimiseensa oppilaat kertoivat 
musiikkimaalauksen esimerkiksi auttaneen heitä keskittymään enemmän maalaamiseen, käyttämään rohkeammin 
mielikuvitustaan ja kuuntelemaan musiikkia tarkemmin. Kaiken kaikkiaan tulosten perusteella voidaan todeta, että 
oppilaat kokivat musiikkimaalaustuokion tukeneen heidän oppimistaan monin eri tavoin. Tästä syystä musiikkimaalausta 
voisi oppilaiden näkökulmasta ajatellen ehdottomasti harkita perinteistä maalausta tukevaksi työtavaksi 
koulumaailmaan. 
        Koska tutkimukseni toteutettiin melko pienelle tutkimusjoukolle (13 oppilasta), tutkimustuloksia ei voi kovinkaan 
laajalti yleistää. Toisaalta muutoin tutkimukseni toteutus onnistui luotettavasti ja kaikin puolin hyvin, joten tulokset 
toimivat varmasti suuntaa-antavina jatkotutkimusta ajatellen. Jatkotutkimusta voisi tehdä esimerkiksi toteuttamalla 
musiikkimaalausta eri tekniikoin tai musiikkimaalausharjoittein. Eräs jatkotutkimuksen mahdollisuus olisi myös se, että 
tutkimuksen kohderyhmänä olisi vanhemmat lapset, esimerkiksi yläkoulu- tai lukioikäiset. Tällä tavoin saataisiin 
informaatiota siitä, olisiko musiikkimaalaukselle sijaa myös vanhempien ikäryhmien opetuksessa. 

Asiasanat Integroitu opetus, kokemuksellisuus, kuvataide, lapsilähtöisyys, musiikki, musiikkiterapia, taidekasvatus, 
taideterapia 
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1 JOHDANTO 

”Apua! Ei tästä tule mitään, en minä osaa piirtää!” Tämä oli oma reaktioni, kun kuulin, että 

tulisin pian kokeilemaan ensimmäistä kertaa musiikkimaalausta. Tämä tapahtui vasta noin 

vuosi sitten opintoihini liittyvän ensimmäisen syventävän harjoittelun yhteydessä, ja tätä 

ennen en ollut koskaan edes kuullutkaan musiikkimaalausmenetelmästä. 

Musiikkimaalauksella tarkoitetaan pyrkimystä ilmaista kuultavaa musiikkia kuvallisessa 

muodossa. Tässä menetelmässä yhdistyvät siis musiikki ja kuvataide. Voidaan ajatella, että 

musiikki ja kuvataide ikään kuin ruokkivat toinen toistaan: Musiikin kautta on mahdollista 

virittäytyä kuvalliseen ilmaisuun (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa, 1991, 59), kun 

taas kuvallinen ilmaisu voi toimia välineenä musiikin kuuntelun tehostamiseksi (Hyvönen, 

2011, 18). Ruokonen ja Virkkala (1997, 260–261) toteavat, että musiikkia ja kuvataidetta 

yhdistää elämyksellisyys, johon pyritään myös kunkin oppijan kohdalla integroidussa 

taidekasvatuksessa. 

Musiikkimaalaus toimii myös menetelmänä musiikin kuuntelun aktivoimiseksi. Musiikin 

kuuntelun aktivointi on kuuntelukasvatuksessa tärkeää, jotta musiikin kuuntelu ei jäisi 

pelkästään passiiviseksi kuuntelutapahtumaksi. Hyvösen (2011, 18) mukaan musiikin 

kuuntelu aktivoituu, kun yksilön on jollain tavalla ilmaistava ymmärryksensä 

kuunneltavasta musiikista. Tässä kohtaa kuvallinen ilmaisu toimii oivana ilmaisukanavana. 

(Hyvönen, 2011, 18.) 

Musiikkimaalausta koskevaa tutkimusta on tehty vähän. Aiemmassa tutkimuksessa eri 

ilmiöitä on tutkittu musiikkimaalaustuokiossa luotuja tuotoksia tulkiten (ks. esim. Marttila, 

S., 2012; Mäkelä, E., 2014). Toisaalta musiikkimaalausta menetelmänä on myös tutkittu 

osana musiikkiterapiaan liittyvää tutkimusta (ks. esim. Viljamaa, E., 2000). Tämän 

tutkimuksen osalta huomioni tutkijana kiinnittyy tuotoksien tulkinnan sijaan 

musiikkimaalaustuokion oppilaissa herättämiin kokemuksiin. Tästä näkökulmasta 

musiikkimaalaukseen liittyvää aiempaa tutkimusta ei tietääkseni juurikaan ole. 

Aluksi musiikkimaalaus tuntui todella vaikealta. Oli haastavaa heittäytyä tunteidensa ja 

mielikuviensa vietäviksi, toisaalta oli vaikeaa päästää irti siitä ajatuksesta, että minun 

täytyisi olla jokaiseen maalaukseni siveltimenvetoon täydellisen tyytyväinen. Mutta 
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pikkuhiljaa työskentely muuttui yhä vähemmän työlääksi, ja itsekritiikki vaihtui 

vapautuneeseen ilmaisuun. Vihastukseni olikin muuttunut ihastukseksi. 

Kokemukseni myötä aloin pohtia, käyvätkö muutkin musiikkimaalausprosessin aikana läpi 

näin monimuotoisen tunneskaalan, vai olenko minä ainoa laatuaan. Lisäksi innostuin 

kokemukseni kautta musiikkimaalauksesta myös työtapana. Mietin, millainen 

musiikkimaalaus olisi menetelmänä koulumaailmassa, ja mitä sen kautta olisi mahdollista 

oppia. Pro gradu -tutkielmani aiheeksi muotoutui näiden ajatusten pohjalta kuudennen 

luokan oppilaiden kokemukset musiikkimaalaustuokiosta työtapana ja 

oppimismenetelmänä tuokion eri vaiheissa. Pyrkimyksenäni on vastata tutkimuksen kautta, 

millaiseksi oppilaat kokevat musiikkimaalauksen työtapana, ja miten musiikkimaalaus 

työtapana voisi heidän mielestään tukea heidän omaa oppimistaan. 

Seuraavassa luvussa esittelen tutkimukseni teoreettista puolta. Aloitan erittelemällä ensin 

lapsikeskeisen ja lapsilähtöisen pedagogiikan käsitteitä Rousseaun ja Deweyn ajatuksien 

pohjalta. Tämän jälkeen luvussa 2.2. avaan kokemuksen ja kokonaisvaltaisen 

taidekasvatuksen käsitteitä. Seuraavaksi esittelen integraation käsitettä eri muodoissaan. 

Tässä kohtaa esittelen myös musiikkimaalauksen eräänä musiikkiterapiamuotona. 

Teoriaosan lopuksi erittelen vielä musiikin, kuvataiteen ja ylipäätään taiteen kehittymistä 

eri ikäkausina tunnettujen mallien pohjalta. 

Teoriaosan jälkeen luvussa 3 kerron tarkemmin tutkimukseni toteutuksesta. Luvussa 3.2 

esittelen myös tarkemmin musiikkimaalaustuokiossa käyttämäni musiikkikappaleet 

säveltäjineen ja esittäjineen. Luku 4 koostuu aineiston analyysistä. Viimeisissä luvussa 5 ja 

6 erittelen tutkimukseni tulokset ja johtopäätökset, sekä pohdin tutkimukseni luotettavuutta 

ja jatkotutkimuksen mahdollisuuksia. 
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2 KOKONAISVALTAINEN LAPSILÄHTÖINEN 

TAIDEPEDAGOGIIKKA 

2.1 Lapsikeskeinen ja lapsilähtöinen pedagogiikka 

Niin lapsikeskeisen kuin lapsilähtöisenkin pedagogiikan kohdalla ajatellaan, että 

kasvatustilanteen keskiössä on lapsi ja hänen tarpeensa aikuisen kasvatusmenetelmien 

sijaan (Hytönen, 2007, 8; Pulkkinen, 2011, 320). Tällöin kasvattajan tehtävinä nähdään 

esimerkiksi toiminnanohjaus ja käytännön järjestelyt toiminnan tukemiseksi (Tahkokallio, 

2007, 24). Musiikkimaalauksessa kasvattajan voidaan ajatella ohjaavan toimintaa 

esimerkiksi antamalla ohjeita eri harjoitteiden yhteydessä tai ohjaamalla eri harjoitteista 

käytäviä keskusteluja. Itse toiminnan keskiössä on kuitenkin lapsi, joka ilmaisee 

kokemuksiaan ja tunteitaan musiikkimaalauksen kautta (Ruokonen, 2001, 132). 

Sekä lapsikeskeisen että lapsilähtöisen pedagogiikan näkökulmasta ajateltuna 

kasvatustilanteessa lapsen tulisi saada toimia aktiivisesti, oma-aloitteisesti ja uusia asioita 

kokeillen. Tällä tavoin lapsi oppii uusia asioita helpommin, ja hänen oppimismotivaationsa 

lisääntyy. (Kontio, 2011, 58; Huttunen, 1989, 45; Väkevä, 2004, 331.) 

Musiikkimaalauksen voidaan ajatella vaativan lapselta oma-aloitteisuutta ja tukevan 

menetelmänä kokemuksellista oppimista. Etenkin John Dewey korostaa lapsilähtöisessä 

pedagogiikassaan kokemuksen kautta oppimista (Väkevä, 2011, 74). Tällöin kasvattajan 

tehtävänä on oppimisen kannalta olennaisten kokemusten valitseminen (Hytönen, 2007, 

30). 

2.1.1 Lapsikeskeinen pedagogiikka 

Angloamerikkalaisen kasvatustieteen perinteessä lapsikeskeisen kasvatuksen käsite toimii 

synonyymina modernin kasvatuksen käsitteelle. Lapsikeskeisessä pedagogiikassa 

korostetaan ”lapsen luonnon ensisijaisuutta suhteessa yhteiskuntaan, vapauden 

ensisijaisuutta suhteessa auktoriteettiin, aktiivisuuden ensisijaisuutta suhteessa 

passiivisuuteen ja lapsen ensisijaisuutta opetussuunnitelmaan”.  (Kontio, 2011, 57–58.)  

Lapsikeskeisen pedagogiikan edustajat ovat usein verranneet lasten kasvattamista kasvin 

kasvuun: Tämän metaforan mukaisesti oikealla hoidolla siemenestä kehittyy kasvi 
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(Hytönen 2007, 91). Lapsikeskeisessä pedagogiikassa pyritään ottamaan lapsen 

erityistarpeet huomioon ja siirtämään lapsi kasvatustilanteessa erityisasemaan (Hytönen, 

2007, 8). Lapsikeskeisen pedagogiikan periaatteiksi voidaan nimetä myös 

opetussuunnitelman joustavuus ja monipuolisuus, sekä yhteistoiminnallisuus esimerkiksi 

keskustelun muodossa (Hytönen, 2007, 14–15; Darling, 1994, 1). Lapsikeskeisessä 

pedagogiikassa opettajan roolina on toimia jonkinlaisena tutkimuksen johtajana: 

Ylipäätään opettajan tulisi luoda oppilailleen rento oppimisympäristö, jossa oppiminen 

lähtisi liikkeelle kunkin oppilaan omasta motivaatiosta. Lisäksi lapsikeskeisessä 

pedagogiikassa jokaista lasta tulisi arvostaa yksilönä, ja opetus tulisi rakentaa suhteessa 

lapsen elinympäristöön. (Darling, 1994, 2–5.) 

Entwistle (1970, 32; ks. myös Darling, 1994, 2 ja Väkevä, 2011, 74) nimeää Jean-Jacques 

Rousseaun ”lapsikeskeisen kasvatuksen profeetaksi” ja hänen 1760-luvulla ilmestyneen 

Èmile-teoksensa lapsilähtöisen pedagogiikan perustaksi. Suhteessa aikuiskeskeiseen tai 

traditionaaliseen pedagogiikkaan Rousseau painottaa, että kasvatuksessa tulee lähteä 

liikkeelle aikuisen sijaan lapsesta ja yhteiskunnan sijaan luonnosta. (Kontio, 2011, 55.) 

Rousseaun mukaan luonto kasvattaa ihmisestä hyvän, kun taas yhteiskunta ja sen laitokset 

tekevät ihmiselle pahaa (Koskenniemi, 1933 , 9, 14). Rousseaun pedagogiikassa jokainen 

lapsi tulisi huomioida erillisenä, itseohjautuvana yksilönä, joka elää ainutlaatuista 

ajanjaksoa, lapsuutta. Lapsen tietovarasto karttuu Rousseaun ajatuksien mukaisesti 

kokemuksien kautta, joita lapsen tulee ensisijaisesti saada luonnosta havainnoiden. 

(Hytönen, 2007, 21–23.) 

2.1.2 Lapsilähtöinen pedagogiikka 

Tässä kohtaa on syytä erottaa lapsikeskeinen pedagogiikka lapsilähtöisen pedagogiikan 

käsitteestä. Lapsikeskeisyyden ja lapsilähtöisyyden käsitteiden voidaan ajatella 

suhteutuvan toisiinsa siten, että lapsikeskeinen pedagogiikka sijoittuu lapsilähtöisen 

pedagogiikan ja aikuislähtöisen pedagogiikan välimaastoon (Tahkokallio, 2007, 22). 

Voidaan siis ajatella, että suhteessa lapsikeskeiseen pedagogiikkaan lapsilähtöisessä 

pedagogiikassa lapsen rooli kasvatustilanteessa korostuu entisestään.  Kun lapsikeskeinen 

pedagogiikka pyrkii asettamaan lapset kasvatustilanteessa erityisasemaan, lapsilähtöinen 

pedagogiikka sen sijaan pyrkii luovuttamaan aikuisen vallan lapsille (Hytönen, 2007, 7, 

99). 
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Historiallisesta kontekstista ajatellen Chung ja Walsh (2000, 215–230) ovat tarkastelleet 

lapsilähtöisen kasvatuksen käsitteen kehitystä 1800-luvulta 2000-luvulle. Aluksi 

korostettiin lapsen olemista oman elämänsä keskipisteenä, moraalisen ajattelun 

kehittymistä ja kansalaistaitojen alkeita. Ensimmäisessä vaiheessa 1880-luvulla opettajan 

rooli oli hoivaava ja lapsen toimintaa tukeva. 1890-luvun alusta lähtien korostui lapsen 

kehityksen huomiointi ja lapsen havainnointi esimerkiksi erilaisin testein. Tällöin lapsi 

siirrettiin myös kasvatustilanteessa keskipisteeksi. Kolmannessa vaiheessa 1920-luvulta 

lähtien korostui lapsen oma aktiivisuus ja itseohjautuvuus. Tällöin kasvatuksessa 

painotettiin myös yhteiskunnallisia merkityksiä ja lasten omia mielenkiinnonkohteita. 

(Chung & Walsh, 2000, 215–230; ks. myös Hytönen, 2007, 13–14.) Suomessa 

lapsilähtöisyys käsitteenä korvasi lapsikeskeisyyden 1980-luvulla (Tahkokallio, 2007, 22). 

Lapsilähtöisen pedagogiikan keskiössä on lapsi, hänen tarpeensa ja kasvuprosessinsa, ei 

aikuisen kasvatusmenetelmät (Pulkkinen, 2011, 320; Huttunen, 1989, 45). Aikuisella on 

kuitenkin kasvatustilanteessa merkittävä rooli. Kasvatuksen tapahtuessa lapsilähtöisesti 

kasvattajalta vaaditaan lapsen kehityksen ymmärtämistä ja toimimista kehitysvaiheen 

sallimissa rajoissa. Käytännön kasvatustilanteessa aikuisen tulisi kuunnella lasta ja pyrkiä 

ymmärtämään lapsen tarpeita ja ajatuksia. (Pulkkinen, 2011, 320.) Lisäksi kasvattajan 

rooliin kuuluu tehdä lapsiin kohdistuvat valinnat ja ratkaisut jokaisen lapsen kohdalla 

erikseen (Hytönen, 2007, 100). Aikuinen ei siis pääse täysin irti vallankäytöstään, eikä se 

olekaan tarkoitus. Aikuisen vallankäyttö näkyy esimerkiksi toiminnanohjauksessa ja 

käytännön järjestelyissä toiminnan tukemiseksi. (Tahkokallio, 2007, 24.)  Joidenkin edellä 

mainittujen seikkojen lisäksi Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski ja Nivala (1998, 25) ovat 

maininneet lapsilähtöisen pedagogiikan kohdalla kasvattajan tehtäviksi esimerkiksi lapsien 

huomioimisen yksilöinä ja lapsien omaehtoisen toiminnan ja kunkin omien vahvuuksien 

tukemisen. 

Käytännössä lapsilähtöinen pedagogiikka painottaa lapsen oma-aloitteisuutta ja eri 

asioiden kokeilua: Tällä tavoin lapsi oivaltaa helpommin uusia asioita ja mielenkiinto 

oppimiseen kasvaa (Huttunen, 1989, 45; ks. myös Väkevä, 2004, 331). Lapsilähtöisyyden 

voidaan ajatella myös merkitsevän sitä, että lapsilla on oltava mahdollisuus päästä 

vaikuttamaan omiin oppisisältöihinsä siten, että niistä tulisi lapsille mahdollisimman 

merkityksellisiä ja mielekkäitä. (Tahkokallio, 2007, 24; ks. myös Ruokonen, 2001, 136.) 

Lapsi on siis oman oppimisensa säätelijä (Huttunen, 1989, 46), ja lapsen luontaisin tapa 

oppia on leikkimisen kautta oppiminen (Hujala, Puroila & Parrila-Haapakoski, 1998, 59). 
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Lapsilähtöisen pedagogiikan kannattajat eivät koe, että valmiiksi suunnitellut 

kasvatukselliset tavoitteet ja sisällöt olisivat tarpeellisia (Hytönen, 2007, 99). 

John Deweyn ajatus oppimisesta on lapsilähtöinen. Deweyn kasvatusfilosofian mukaisesti 

kasvatuksen keskiössä on lapsen kokonaisvaltainen huomioiminen yksilönä, mutta 

kuitenkin niin, että kasvatus ei pohjaudu pelkästään lapsen tarpeisiin. Dewey painottaa 

myös kokemuksen kautta oppimista ja oppilaiden aktiivista otetta oppimisprosessissa. 

(Väkevä, 2011, 71, 74.) Kokemuksen kautta oppiminen liittää oppimistilanteen aina 

kulloinkin vallalla olevaan tilanteeseen ja ylipäätään arkielämän tilanteisiin (Hytönen 

2007, 32). Oppimisen kannalta olennaisten kokemusten valinnasta vastaa kasvattaja. 

Muutoinkaan kasvattajan rooli ei suinkaan ole Deweyn kasvatusfilosofian mukaisesti 

passiivinen, vaan kasvattajan tulee esittää oppilaille toimintaehdotuksia, joista oppilaat 

sitten valitsevat mielestään sopivimmat työskentelynsä pohjalle. (Hytönen, 2007, 30–31.)  

Deweyn mielestä oppimistilanteen tulee olla yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen, toisin 

sanoen vuorovaikutteinen (Hytönen, 2007, 32, 35; Väkevä, 2004, 113). Oppilaiden oma-

aloitteisuuden ja luovuuden edellytyksenä on, että opetussisältö tarjotaan oppilaille 

sitomatta sitä liiaksi opetussuunnitelmaan tai opettajan omiin jäsentelyihin. (Väkevä, 2011, 

76.) Dewey uskoo, että hänen painottamansa käytännönläheinen, ammatteihin perustuva 

opetussuunnitelma lisää oppilaiden opiskelumotivaatiota ja kouluviihtyvyyttä (Hytönen, 

2007, 35–36). 

Deweyn vakaana pyrkimyksenä on ollut myös yhdistää koulu ja yhteiskunta toisiinsa 

mahdollisimman tiukasti siten, että koulu tuottaisi yhteiskuntaan demokraattisen 

hallintomuodon alaisuudessa toimivia aktiivisia jäseniä. Tällöin kasvatuksessa tulisi 

korostaa yksilöiden välistä tasa-arvoisuutta ja sanavapautta. (Hytönen, 2007, 33, 37.) 

2.2 Kokemuksellisuus ja lasten kokonaisvaltainen taidekasvatus 

Kokonaisvaltaisella kasvatuksella tarkoitetaan oppijan persoonan kokonaisvaltaista 

kehittämistä. Kun opetuksessa pyritään oppijan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen, 

opetuksen keskiössä tulee olla oppijoiden omat kokemukset. (Karvinen, 2003, 51, 60–61.) 

Kokemukset taas syntyvät elävän olennon ollessa aktiivisessa vuorovaikutuksessa 

ympäröivän maailmansa kanssa (Dewey, 1934/2010, 30, 49; Väkevä, 2004, 67).  
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Puurula (2001, 175) nimeää musiikkimaalaukseen liittyvät opetustilanteet erääksi opettajan 

tavaksi tuottaa oppilailleen peruskokemuksia. Musiikkimaalaustilanteessa oppijan voidaan 

ajatella olevan aktiivisesti yhteydessä ympäröivään maailmaansa ja tällä tavoin 

saavuttavan uusia kokemuksia musiikkimaalauksen kautta. Ylipäänsä erilaisissa 

toiminnalliseen oppimiseen painottuneissa menetelmissä oppilailla on kaikki aistikanavat 

avoinna: näin he ovat alttiimpia peruskokemuksille verrattuna passiivisempiin 

musiikinopetuksen muotoihin (Puurula, 2001, 175). 

2.2.1 Kokemuksen käsite ja kokemuksellisen oppimisen malli 

John Dewey on määritellyt kokemuksen vuorovaikutukselliseksi ja aikasidonnaiseksi 

tapahtumaksi, joka syntyy kulttuurillisessa kontekstissa (Puurula, 2001, 173). Eliötä 

ympäröivän maailman voidaan siis ajatella olevan sekä sosiaalinen että kulttuurinen. 

Sosiaalisen ympäristön merkitys ihmiselle korostuu lapsuudessa, jolloin ihmislapsi on 

monin tavoin riippuvainen lähiympäristönsä tapahtumista. Ympäristön kulttuurisuus taas 

ilmenee esimerkiksi yhteisön perinteiden, instituutioiden ja kielen kautta. Lisäksi 

kokeminen tapahtuu Deweyn mukaan tietyssä ainutlaatuisessa tilanteessa, mikä sitoo 

kokemustapahtuman tiettyyn hetkeen (Alhanen, 2013, 54, 56). 

Kokemuksella on oma tietty muotonsa, joka ei synny hetkessä, ja joka muotoutuu 

jatkuvasti (Dewey, 1934/2010, 74). Deweyn mukaan kokemisen jatkuvuuden ja 

yhtenäisyyden mahdollistavat sekä synnynnäiset ominaisuudet että myöhemmin omaksutut 

tottumukset (Alhanen, 2013, 63). Kokemuksen muoto koostuu toiminnan ja altistumisen 

suhteesta, minkä sivutuotteena syntyy merkitys (Dewey, 1934/2010, 59). Kokemuksille 

annetut merkitykset muuttuvat, kun yksilö jakaa kokemuksiaan toisten ihmisten kanssa 

(Alhanen, 2013, 119). Liiallinen asioiden tekeminen tai vastaanottaminen rajoittavat 

kokemuksen syntyä ja kehittymistä: liiallisen kiireen vuoksi kokemukset eivät ehdi 

saavuttaa päätepistettään. (Dewey, 1934/2010, 60–61.) 

Yksittäisessä kokemuksessa älyllinen, tunnepitoinen ja käytännöllinen aspekti ovat 

sulautuneet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (Dewey, 1934/2010, 73). Kokemuksen voidaan 

ajatella olevan yhtä aikaa aktiivista kokeilemista ja passiivista koettujen asioiden 

läpikäymistä (Alhanen, 2013, 60). Yksittäinen kokemus syntyy Deweyn (1934/2010, 49) 

mukaan silloin, kun jokin kokonaisuus saatetaan loppuun asti: tämän jälkeen se siirtyy 
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muiden kokemusten joukkoon. Usein uusi kokemus voi aiheuttaa sen, että koko 

kokemusjoukko on järjestettävä uudestaan (Dewey 1934/2010, 56).  

David A. Kolbin (1984, 40–43) kehittämä kokemuksellisen oppimisen kehämalli yhdistää 

kokemuksen käsitteen oppimiseen. Niin Deweyn kuin Kolbinkin ajattelussa korostuu 

ajatus kokemuksen jatkuvuudesta. Kolbia voidaankin pitää kokemuksen käsitteen suhteen 

Deweyn työn jatkajana. (Kolb, 1984, 27.) Kolbin mallissa kehälle sijoittuvat omakohtainen 

kokemus, reflektiivinen havainnointi, abstrakti käsitteellistäminen ja aktiivinen toiminta 

(Kolb, 1984, 40–43). Havainnollistan Kolbin kokemuksellisen oppimisen kehämallia 

seuraavalla, hieman alkuperäistä mallia yksinkertaistetummalla kuvalla 1 (Kolb, 1984, 42): 

 

Kuva 1. Kokemuksellisen oppimisen kehämalli (Kolb, 1984, 42). Omakohtainen kokemus 
(concrete experience), reflektiivinen havainnointi (reflective orservation), abstrakti 
käsitteellistäminen (abstract conceptualization), aktiivinen toiminta (active 
experimentation), kokemuksien käsittely (transformation), kokemuksien ymmärtäminen 
(grasping).  

 

Omakohtainen kokemus käsittää oppijan henkilökohtaiset kokemukset, tunteet ja taiteisiin 

liittyvät mielikuvat. Reflektiivisellä havainnoinnilla taas tarkoitetaan kokemusten ja 

tilanteiden arviointia. Abstraktissa käsitteellistämisessä yhdistyy systemaattinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu, kun taas aktiivisen toiminnan kautta korostuu käytännön työskentely. 
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(Rauste-vonWright & vonWright, 1994, 156.) Reflektiivisen havainnoinnin ja aktiivisen 

toiminnan kautta oppija pyrkii käsittelemään kokemuksiaan, kun taas omakohtaisen 

kokemuksen ja abstraktin käsitteellistämisen kohdalla oppija tavoittelee kokemuksiensa 

ymmärtämistä (Kolb, 1984, 40–43).  

Kolbin (1984, 42) kokemuksellisen oppimisen mallia taas muistuttaa läheisesti kuvassa 2 

esittelemäni Inkeri Savan kaavion pohjalta muotoiltu taiteellisen oppimisprosessin kehä 

(Grönholm, 1998, 3):  

 

Kuva 2. Taiteellisen oppimisen kehä (Grönholm, 1998, 3). 
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Samoin kuin edellä mainitussa kokemuksellisen oppimisen kehämallissa, taiteellisessa 

oppimisprosessissa omakohtaiset kokemukset ja abstrakti käsitteellistäminen auttavat 

kokemusten ymmärtämisessä, kun taas pohdiskelevan havainnoinnin ja aktiivisen 

toiminnan kautta oppija voi käsitellä ja muokata kokemuksiaan (Grönholm, 1998, 2). 

Toisaalta, taiteellisen oppimisen kehämallissa abstrakti käsitteellistäminen voi tapahtua 

joko sanallis-teoreettisen käsitteellistämisen tai metaforisen käsitteellistämisen muodossa 

(Grönholm, 1998, 2), kun taas Kolbin kokemuksellisen oppimisen kehämallin mukaisesti 

abstraktia käsitteellistämistä ei ole luokiteltu eri käsitteellistämismuotoihin (Kolb, 1984, 

42).  

2.2.2 Lasten taidekasvatuksen malleja 

Puurula (2001, 171) jakaa lasten taidekasvatuksen kahteen pääsuuntaukseen, lasten itsensä 

luomaan taiteeseen ja lapsille tehtyyn taiteeseen. Lasten itsensä luodessa taidetta he ovat 

aktiivisia toimijoita, kun taas lapsille tehdyn taiteen kohdalla lapset ovat enemmänkin 

passiivisia taiteen vastaanottajia. Esimerkkinä ensiksi mainitusta voisi olla vaikkapa 

lapsille suunnitellut taidenäyttelyt, jälkimmäisestä taas lasten itsensä tekemät maalaukset. 

(Puurula, 2001, 171–172.) Puurulan (2001, 172) mukaan näiden kahden suuntauksen väliin 

voidaan sijoittaa peruskokemus. Lapsi voi siis saavuttaa peruskokemuksen sekä aktiivisen 

taiteen luomisen että passiivisen taiteen vastaanottamisen kautta (Puurula, 2001, 172). 

Havainnollistan jaottelua seuraavalla kuvalla 3 (Puurula, 2001, 172): 

!

!
!

Kuva 3. Lasten taidekasvatuksen tyypillisimmät muodot (Puurula, 2001, 172). 

!

Puurulan (2001, 171) mukaan peruskokemuksella tarkoitetaan arjessa vastaantulevaa, 

tunteita herättävää tilannetta, johon lapsi uppoutuu kaikkia aistejaan apuna käyttäen. 

Peruskokemus voi olla luonteeltaan niin positiivinen kuin negatiivinenkin, eikä sitä ole 

ennalta suunniteltu, vaan se on luonnollinen osa arjen tapahtumia. Yksilö saavuttaa 
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peruskokemuksia pääasiassa lapsuudessa, mutta joskus peruskokemuksen saattaa muistaa 

vielä aikuisiälläkin. (Puurula, 2001, 171, 174.) Puurulan määritelmä voidaan ymmärtää 

siten, että peruskokemus on arkinen ja luonnollinen osa ihmisen elämänkaarta, ja ei tätä 

kautta kokemuksena mitenkään erityisen mieleenpainuva. Toisaalta Puurula mainitsee, että 

peruskokemuksen voi muistaa vielä aikuisenakin, mikä taas omalta osaltaan viittaisi 

peruskokemuksen erityislaatuisuuteen. Puurulan määritelmää peruskokemuksesta voidaan 

siis pitää jokseenkin ristiriitaisena. 

Peruskokemus on syytä erottaa esteettisestä kokemuksesta (Puurula, 2001, 173). Dewey 

määrittelee esteettisen kokemuksen luonnolliseksi kokemusjatkumon vaiheeksi, jossa 

yksilö tuntee olevansa harmoniassa ympäristönsä ja kokemustensa kanssa. Esteettinen 

kokeminen on kokemista täydellisimmillään, ja sen kautta yksilön kokemus maailmasta 

muuttuu. (Alhanen, 2013, 182.) Lovlien (2001, 26, 39) mukaan esteettinen kokemus 

rakentuu tuottavien, vastaanottavien ja keskustelevien toimintojen leikkauspisteessä: 

voidaan siis ajatella, että esteettinen kokemus rakentuu teoksen luojan, teoksen 

vastaanottajan ja teoksen itsensä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Peruskokemus eroaa 

esteettisestä kokemuksesta esimerkiksi siten, että peruskokemuksessa lapsi ei välttämättä 

pyri kommunikoimaan muiden kanssa niin paljon kuin esteettisen kokemuksen kohdalla. 

(Lovlie 2001, 26, 39.) Deweyn kasvatusfilosofian mukaisesti kasvatuksessa tulisi pyrkiä 

luomaan oppilaille esteettisiä kokemuksia: Itse asiassa peruskokemukset voivat kehittyä 

esteettisiksi kokemuksiksi juuri kasvatuksen avulla (Väkevä, 2004, 155, 305). 

Edellä mainittu Puurulan erottelua peruskokemuksen ja esteettisen kokemuksen välillä 

sivuaa myös Deweyn näkemys erotella esteettinen kokemus älyllisestä kokemuksesta. 

Dewey on sitä mieltä, että älyllinen kokemus vaatii täydellistyäkseen myös esteettisen 

puolen. Tästä esimerkkinä Dewey käyttää musiikin ja älyllisen taiteen välistä suhdetta: 

Älyllinen taide ei voi koskaan tuottaa vastaanottajalleen samanlaista kokemusta kuin 

musiikki, koska siitä puuttuu tunnepitoisuus eli esteettinen piirre. (Dewey, 1934/2010, 53.) 

Flow-kokemus on peruskokemuksesta erillinen tapahtuma (Puurula, 2001, 174). 

Csikszentmihalyi (2005, 68, 70–72) määrittelee flow-kokemuksen optimaaliseksi 

kokemukseksi, jossa ihmisen energia kanavoituu tavoitteiden saavuttamiseen ilman 

suurempia ponnisteluja. Toiminta tuottaa ihmiselle suurta nautintoa, minkä vuoksi kerran 

flow-kokemuksen saavuttanut ihminen tavoittelee vastaavanlaisia kokemuksia lisää. 

Lisäksi jokaisen flow-kokemuksen voidaan ajatella kehittävän ihmistä yksilönä. 
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(Csikszentmihalyi 2005, 68, 70–72.) Flow-kokemus eroaa peruskokemuksesta esimerkiksi 

siinä, että peruskokemusta ei tavoitella, vaan se tulee vastaan etsimättä (Puurula, 2001, 

174). 

Bresler (1998, 3–6) taas on tutkinut 6- ja 8-vuotiaiden lasten taidekasvatuksen toteutumista 

päiväkodeissa ja kouluissa Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tuloksena Bresler on jakanut 

kasvatuksen hiukan edellä esittämäni Puurulan (2001, 172) jaottelusta poiketen kolmeen 

taidekasvatuksen muotoon: lasten taiteeseen, korkeakulttuuriseen taiteeseen ja lapsia 

varten luotuun taiteeseen (Bresler, 1998, 3–8). 

Lasten taiteella tarkoitetaan lapsien itsensä luomaa taidetta. Tämän taidekasvatuksen 

muodon keskeisimpiä tavoitteita ovat lapsen ilmaisun luovuus ja yksilölliset elämykset, ja 

muoto nojaa vahvasti Rousseaun ajatukseen lapsen vapauttamisesta. Korkeakulttuurisella 

taiteella tarkoitetaan tunnettujen taiteilijoiden tuottamaa taidetta. Tässä taidekasvatuksen 

muodossa pyrkimyksenä on siirtää kulttuurista pääomaa tuleville sukupolville. Myös 

lahjakkuuksien etsiminen ja heidän kehityksensä tukeminen on tämän muodon tärkeimpiä 

tavoitteita. Taidetta lapsille luova taidekasvatuksen muoto taas pyrkii pääsääntöisesti 

tuottamaan opetukseen tarvittavaa ja lasten kehitystä tukevaa opetus- tai oppimateriaalia. 

(Bresler, 1998, 3–8.) 

2.3 Musiikin ja kuvataiteen integraatio 

Yleisesti määriteltynä integraatiolla tarkoitetaan joidenkin asioiden yhteen liittämistä 

(Puurula, 1998, 15) tai erillisten asioiden liittämistä eheäksi kokonaisuudeksi (Ruismäki, 

1998, 30). Integraatio käsitteenä on hyvin kyseenalainen. Joidenkin tutkijoiden 

keskuudessa on jopa ehdotettu, että integraation käsitettä tulisi välttää, koska se on liian 

moniulotteinen (Karvinen 2003, 63 65). Kouluorganisaation näkökulmasta katsottuna 

integraatio toimii oppimisen laadun parantamisen välineenä (Huttunen & Ikonen, 1999, 

64–65), jolloin integraation voidaan ajatella ulottuvan sekä oppiaineisiin että oppijoihin. 

Integraatioksi kutsutaan myös eri oppiaineiden yhdistelyä opetustilanteessa (Puurula, 2007, 

91), jolloin integraatio kohdistuu nimenomaan opittavaan ainekseen. Lisäksi integraatiolla 

voidaan tarkoittaa valtavirtaan kuulumattoman yksilön mukaan ottamista yhteisön piiriin 

(Huttunen & Ikonen, 1999, 64) tai koulusta erotetun oppilaan sijoittamista johonkin 

muuhun kouluun (Ihatsu, Ruoho & Happonen, 1999, 15), jolloin kyseessä on erityisesti 

oppijaan kohdistuva integraatio. 
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Tämän tutkimuksen kohdalla olennaisinta on integraatiokäsitteen merkitys nimenomaan eri 

oppiaineiden välisenä integraationa. Yhteiskunnassa vallitsevat ilmiöt ulottuvat usein 

moniin eri oppiaineisiin. Oppijoiden koulun ulkopuolinen elämismaailma ei siis noudata 

oppiainejakoa. (Lahdes, 1997, 211.) Tämä seikka omalta osaltaan puoltaa oppiaineiden 

välisen integraation toteuttamista myös koulumaailmassa. Lisäksi Puurula (2001, 176) 

toteaa integroitujen opetustuokioiden olevan parhaimpia taidekasvatustilanteita, koska 

tällöin lapsi käyttää useita aistikanavia yhdenaikaisesti. 

Tutkimukseni keskiössä on erityisesti musiikkimaalaus, jossa yhdistyvät musiikki ja 

kuvataide. Käytännössä musiikkimaalausta käytetään erityisesti musiikkiterapian eräänä 

toimintatapana. Musiikkiterapiassa potilas voi maalata yksin tai ryhmässä joko musiikin 

kuuntelun aikana tai vaihtoehtoisesti heti musiikin kuuntelun jälkeen (Raphael, J., Bunt, L. 

& Hoskyns, S., 2002, 232–233). Eräs musiikkimaalausta sisältävä 

musiikkiterapiamenetelmä on Guided imagery and music -menetelmä (GIM), jossa 

tavoitteena on saada potilas syvään rentoudentilaan musiikin kuuntelun avulla (Bunt, 2002, 

291). 

2.3.1 Integraation käsite 

Integraation käsitteen juuret ovat latinankielen sanassa integratio, jolla tarkoitetaan 

eheyttämistä. Integratio-sana pohjautuu verbiin integrare, jolla tarkoitetaan entiselleen 

korjaamista, täydentämistä, uudistamista, eheyttämistä tai yhtenäiseksi tekemistä. 

(Ruismäki, 1998, 30; ks. myös Kielitoimiston sanakirja, 2013.)  

Oppilaisiin kohdistuvien yhtenäistämistoimenpiteiden kannalta ajatellen inkluusiota 

pidetään integraation käsitettä syvempänä (Huttunen & Ikonen 1999, 64–65). Ero 

integraation ja inkluusion käsitteiden laajuudessa näkyy käytännössä esimerkiksi siten, että 

integraatiossa pyritään sijoittamaan pieni oppilasjoukko normaaliluokkaan, kun taas 

inkluusion pyrkimyksenä on saada kaikki oppilaat normaaliin luokkaopetukseen 

(Väyrynen 2001, 16). Toisaalta integraatio käsitteenä on Puurulan (1998, 15) mukaan 

monipuolisempi kuin eheyttäminen. Jotkut tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että 

eheyttäminen ja integraatio ovat käsitteinä täysin identtiset (Karvinen, 2003, 63). 

Integraation vastakohta on segregaatio, jolla tarkoitetaan yksilön poissulkemista yhteisön 

ulkopuolelle (Emanuelsson, 2001, 127). 
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Opettajan työn kohdalla integraatio merkitsee yksilöllistä opetusta (Huttunen & Ikonen, 

1999, 64). Käytännön opetuksessa integraatio voi Puurulan (1998, 9, 16, 17; ks. myös 

Puurula, 2007, 94) mukaan tarkoittaa seuraavia asioita: 

• eri-ikäisten opettamista samassa ryhmässä 

• erityisongelmaisten tai vammaisten opettamista muiden kanssa samassa 
opetusryhmässä 

• eri kulttuureja yhdistävää opetusta 

• eri oppilaitosten yhteistyönä järjestämää opetusta 

• koulun ulkopuolella olevien sidosryhmien mukaan ottamista opetukseen 

• opetustilanteiden järjestämistä muualle kuin koulu- ja luokkaympäristöön 

Oppiaineisiin kohdistuvan integraation osalta on syytä erottaa toisistaan vertikaalinen ja 

horisontaalinen integraatio. Vertikaalisella integraatiolla tarkoitetaan saman oppiaineen 

alaisuuteen kuuluvien oppisisältöjen käsittelemistä loogisessa järjestyksessä siten, että ne 

muodostavat ehyen kokonaisuuden. Vertikaalista integraatiota on mahdollista toteuttaa 

esimerkiksi lähtemällä liikkeelle tutuista asioista ja siirtymällä sitä kautta yhä vaikeampiin 

oppisisältöihin. Toisaalta oppiminen voi tapahtua myöskin esimerkiksi konkreettisemmista 

asioista kohti abstrakteja kokonaisuuksia. (Koskenniemi & Hälinen, 1978, 208–209.) 

Horisontaalinen integraatio taas merkitsee tietyn asiakokonaisuuden käsittelyä yli 

ainerajojen. (Lahdes, 1997, 211). 

2.3.2 Ainerajat ylittävä integroitu opetus 

Oppiaineiden välisen horisontaalisen integraation tavoitteena on monitieteisyys ja opitun 

aineksen yhdistelyn mahdollistaminen eri oppiaineissa. Vaikka pyrkimyksenä on 

monitieteisyyden saavuttaminen, jokaisen oppiaineen tulisi kuitenkin kyetä säilyttämään 

itsenäinen ja tasavertainen asema suhteessa muihin oppiaineisiin. (Räsänen, 2008, 102, 

111–112.) Opitun aineksen yhdistelyn kautta pyritään siihen, että oppijalla on 

mahdollisuus avartaa näkökulmiaan eri oppisisällöistä mahdollisimman laajalle (Ruismäki, 

1998, 34). 

Horisontaalisen integraation toteuttamiseksi on olemassa useita eri menetelmiä. 

Rinnastuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tiettyä aihetta käsitellään yhdenaikaisesti 
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useiden oppiaineiden opetuksessa. Rinnastukseen liittyen eräänä menetelmänä voisi toimia 

erilaiset teemapäivät tai -viikot, jolloin tiettyä teemaa voitaisiin sivuta niin teorian kuin 

käytännön toiminnankin kautta. Keskitetyssä opetussuunnitelmassa yhdistetään toisiaan 

lähellä olevat oppiaineet. Kokonaisopetuksessa taas oppiaineiden tilalle on sijoitettu 

esimerkiksi erinäisiä projekteja tai ajankohtaisia aihekokonaisuuksia. (Koskenniemi & 

Hälinen, 1978, 201, 204; Lahdes, 1997, 212–213.) Niin rinnastuksessa kuin 

kokonaisopetuksessakin hyödynnetään siis teemaopetusta. Sillä pyritään tarkastelemaan 

tiettyä aihetta useista eri näkökulmista, ja se voi menetelmänä auttaa oppijaa 

hahmottamaan helpommin laajempia aihekokonaisuuksia. (Grönholm, 1998, 4.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 38) ainerajoja ylittävä integraatio 

näkyy erityisesti teemaopetusta tukevina aihekokonaisuuksina. Jokainen aihekokonaisuus 

toteutuu eri tavoin eri oppiaineissa. Ensimmäisenä aihekokonaisuutena on ihmisenä 

kasvaminen, jonka pyrkimyksenä on oppijan kokonaisvaltaisen kasvun ja elämänhallinnan 

tukeminen. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden kohdalla 

tavoitteena on, että oppija ymmärtäisi eri kulttuurien olemuksen ja löytäisi oman kulttuuri-

identiteettinsä. Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuus kattaa oppijan ilmaisu- ja 

vuorovaikutustaitojen sekä median käyttötaitojen kehittämisen, kun taas osallistuva 

kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus käsittää aloitteellisuuteen, 

yhteistyökykyisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvät teemat. (POPS, 2004, 38–40.) 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden 

tavoitteena on saada oppijat toimimaan tulevaisuuteen suuntautuen ja ympäristön ja 

ihmisen hyvinvointia ajatellen. Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuus taas pyrkii 

siihen, että oppijat omaksuisivat turvallisuuden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen puolen, 

ja että oppijoiden käyttäytyminen olisi mahdollisimman vastuullista. Ihminen ja teknologia 

-aihekokonaisuuden kautta tavoitteena on saada oppijat ymmärtämään teknologisten 

välineiden käyttöä ja teknologian merkitystä arkielämässämme. Lisäksi oppijoita tulee 

kannustaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. (POPS, 

2004, 41–43.) 

Atjonen (1992, 41, 43, 45; ks. myös Lahdes, 1997, 211–212) on eritellyt ainerajoja 

ylittävän opetuksen hyötyjä ja haittoja. Atjonen (1992) mainitsee eri aineita integroivan 

opetuksen puoltavina tekijöinä esimerkiksi seuraavia (Lahdes, 1997, 211–212): 
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• Koska yhteiskunnan ilmiöt kattavat usein moniin eri ainekokonaisuuksiin liittyviä 
asioita, ilmiöitä olisi hyvä käsitellä useiden oppiaineiden turvin. 

• Monet oppiaineet ovat myös jollain tavoin yhteydessä toisiinsa. Ne eivät siis ole 
täysin erillisiä kokonaisuuksia, joten miksi niitä tulisi opettaa erillisinä? 

• Eri oppiaineita integroiva opetus voi olla myös oppilaan hahmottamisen kannalta 
suotuisampi vaihtoehto kuin erilliset oppiaineet, sillä lapsi hahmottaa todellisuuden 
usein aikuista kokonaisvaltaisemmin. 

Lisäksi on hyvä huomata, että usein myös erinäiset käytännön syyt puoltavat ainerajoja 

ylittävää opetusta. Esimerkiksi tilojen puute tai lisätyövoiman palkkaamisen 

mahdottomuus saattavat ajaa koulun toteuttamaan eri aineita integroivaa opetusta. (Lahdes, 

1997, 212.)  

Entwistlen (1970, 110–111) mukaan ainerajat ylittävä opetus tarjoaa keinon tarkastella 

asioita, jotka eivät kuulu vain yhden aineen vaikutuspiiriin, mutta kuhunkin aineeseen 

liittyviä erityistaitoja voidaan opiskella vain ainejakoisessa opetuksessa. Toisaalta 

sellaisissa tilanteissa, joissa oppilas tiettyä ainetta opiskellessaan oppiikin vahingossa 

jonkin toisenkin aineen asioita, aineiden välisten raja-aitojen kaataminen on Entwistlen 

(1970, 112) mukaan sallittavaa. Dewey nimeää esimerkiksi opintojen liiallisen 

kuormittavuuden, oppilaille asetetut liian suuret vaatimukset ja eriyttämisen kapea-

alaisuuden ainejakoisen pedagogiikan negatiivisiksi seurauksiksi. Lisäksi Dewey on sitä 

mieltä, että ainejakoisuuden seurauksena opetussuunnitelmasta puuttuu eheys. (Väkevä, 

2004, 217–218.) 

2.3.3 Integraatio osana taidekasvatusta 

Taidekasvatuksen integraatio tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Esimerkiksi lapsen 

itsetunnon voidaan ajatella kehittyvän integroidun taidekasvatuksen avulla. (Karppinen, 

Puurula & Ruokonen, 2001, 7.) Lilja-Viherlampi (2005, 270) taas korostaa musiikin 

merkitystä esimerkiksi muiden oppiaineiden opiskelun tehostajana: Esimerkiksi laulamisen 

avulla voi olla helpompaa muistaa erinäisiä asiakokonaisuuksia. 

Bresler (1995, 33–35) jaottelee taidekasvatuksen integraatiokäytännöt neljään kategoriaan 

(Bresler, 1995, 33–35; ks. myös Karvinen, 2003, 152): 

• Alistuva lähestymistapa (The subservient approach). Alistuvassa lähestymistavassa 
taiteiden avulla elävöitetään muita oppiaineita. 



!

!

17 

• Tasavertainen kognitiivinen tyyli (The co-equal style). Tasavertaisessa 
kognitiivisessa tyylissä kognitiiviset ja esteettiset taidot saavat opetuksessa yhtä 
suuren painoarvon. Taide aineet ovat siis samanarvoisia muiden aineiden kanssa. 

• Affektiivinen tyyli (The affective style). Affektiivisessa tyylissä pyritään 
kehittämään taideaineiden avulla oppijoiden luovuutta ja tietoisuutta tunne-
elämästään. 

• Sosiaalinen integraatiotyyli (The social integration style). Sosiaalisella 
integraatiotyylillä tarkoitetaan sosiaalisten tilaisuuksien, kuten eri juhlien, 
hoitamista taideaineita hyödyntäen. 

Hoffman Davis (1999, 24–25) taas erottelee integroidun taidekasvatuksen toteuttamistavat 

seuraavasti: 

1. Taiteeseen perustuva opetus. Koko muu opetus rakentuu taidekasvatukseen. 
Taiteenalat antavat ”silmälasit” muiden aineiden opintoihin. 

2. ”Sisään upotettu” taidekasvatus. Taidekasvatusta annetaan muun opetuksen 
ohessa: esimerkiksi opettamalla matematiikkaa laulujen avulla (”oli neljä 
kultakalaa, yksi niistä karkas salaa…”) 

3. Taideaineet muiden veroisina opetusalueina. Taideaineet ovat omina oppiaineinaan 
muiden rinnalla. Kaikki oppiaineet ovat siis toistensa kanssa samanarvoisia. 

4. Taideaineet koulutyön rikastuttajina ja laajentajina. Taidekasvatusta annetaan 
koulun seinien ulkopuolella, esimerkiksi näyttelykäyntien avulla. 

5. Ammattisuuntautunut taidekasvatus. Lapsia koulutetaan pienestä pitäen 
ammattitaiteilijoiksi. Tämä puolestaan vaatii erikoisluokkien ja -koulujen 
perustamista lahjakkaita varten. 

6. Taidekasvatus ylimääräisenä aineksena. Taidekasvatus annetaan oppituntien 
ulkopuolella esimerkiksi kerhoissa, jolloin taide on siis osa myös koulun 
ulkopuolista arkea. Tämä malli on kaikkein yleisin esimerkiksi Yhdysvaltojen 
peruskouluissa. 

7. Esteettinen kasvatus. Taidetta pidetään eräänä erityisenä tietämisen lajina, ja tämän 
vuoksi taidekasvatusta toteutetaan yhdistettynä yli taidelajien, integroiden ja 
painottaen tämän tietämisen ominaisluonnetta. 

8. Kulttuurinen taidekasvatus. Taide yhdistää yksilölliset kulttuurikokemukset 
yleiseen, koko ihmiskunnan kulttuuriin. 

Hoffman Davis (1999, 25–26) on sitä mieltä, että nykyaikaisen taidekasvatuksen kannalta 

olennaisin integroidun taidekasvatuksen toteutustapa olisi kulttuurinen taidekasvatus. 

Hoffman Davis (1999, 25) on havainnollistanut kulttuurista taidekasvatusta seuraavalla 

mallilla (kuva 4): 
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Kuva 4. Kulttuurin kehä (Hoffman Davis, 1999, 25). Lapsen oma kulttuuriympäristö 
(culture of the individual child), perheiden, koulujen ja yhteisöjen kulttuuriympäristöt 
(cultures: families, schools, communities), kansakuntien, rotujen ja etnisten ryhmien 
kulttuuriympäristöt (cultures: nations, races, ethnicities), koko ihmiskunnan kattava 
kulttuuriympäristö (culture: universal humankind). 

 

Kulttuurisessa taidekasvatuksessa lähdetään liikkeelle lapsen omasta kulttuuriympäristöstä, 

jota laajennetaan perheiden, koulujen ja yhteisöjen kulttuuriympäristöjen kautta 

kansakuntien, rotujen ja etnisten ryhmien kulttuuriympäristöihin. Lopulta kulttuurinen 

taidekasvatus voi kattaa universaalin, koko ihmiskunnan kulttuuriympäristön (culture: 

universal humankind). 

Eräs taidekasvatuksen integraatiomuoto on taiteidenvälisyys. Taiteidenvälisyydestä 

voidaan puhua tilanteissa, joissa eri taiteenaloja on integroitu. Usein taiteidenvälisyyttä 

toteutetaan erinäisissä projekteissa, jotka ovat luonteeltaan yhteistoiminnallisia prosesseja. 

(Hiltunen & Mannerkoski, 1997, 7, 9.) Taiteidenvälisyyden käsite on hyvin lähellä edellä 

mainittua Hoffman Davisin (1999, 24–25) taidekasvatuksen toteutustapoihin liittyvän 

jaottelun mukaista esteettistä kasvatusta: sekä taiteidenvälisyys että esteettinen kasvatus 

yhdistelevät eri taiteenaloja, jolloin kunkin taiteenalan erityisyyden sijaan korostetaan 

yleisesti taiteen erityisyyttä suhteessa muihin tieteisiin. Kasvattajilta taiteidenvälisyys 

vaatii erityisesti yhteistyötä muiden taideaineiden opettajien kanssa keskinäisen kilpailun 

sijaan (Jokela, 1997, 18). Toisaalta taiteidenvälisyyden käsite vaatii toimiakseen eri 
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taiteenlajien erillisyyttä: Mikäli eri taidelajit eivät olisi alun perin erillisiä, ei niitä 

myöskään voisi yhdistää taiteidenvälisyyden käsitteen mukaisesti (Hiltunen & 

Mannerkoski, 1997, 9). 

2.3.4 Musiikkiterapia, taideterapia ja musiikkimaalaus terapiamenetelmänä 

Musiikkiterapia voidaan määritellä toiminnaksi, jossa musiikkia hyödyntäen pyritään 

kehittämään vahva suhde potilaan ja terapeutin välille. Tämän suhteen kautta terapeutin 

tehtävänä on edistää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. (Bunt & 

Hoskyns, 2002, 10–11.) 

Musiikista ja kuvataiteesta terapiamuotoina voidaan käyttää yhteisnimitystä 

”luovuusterapiat”. Luovuus-käsitteen monimerkityksellisyyden vuoksi käytetympi 

yhteisnimitys näille kahdelle terapiamuodolle on kuitenkin ”taideterapia”.  Taideterapia on 

taidetta hyödyntävä terapiamuoto, jonka merkitys korostuu alueilla, jotka ovat puhutun 

kielen kautta saavuttamattomissa. Usein taideterapiaa käytetään kokonaishoitoa 

täydentävänä terapiamuotona esimerkiksi mielikuvien ja tunteiden jakamista tai ryhmässä 

toimimista harjoiteltaessa. (Kaura-Väinölä, 1989, 109–110.) 

Ahonen (1993, 196) määrittelee musiikkimaalauksen musiikkiterapiamenetelmäksi, jossa 

potilas ilmentää maalauksen kautta musiikin herättämiä tunteita ja ajatuksia esimerkiksi eri 

värejä tai muotoja hyväksikäyttäen. Tilanteet, joissa potilas on aktiivisena toimijana 

kuuntelukokemuksen aikana esimerkiksi musiikkimaalauksen kautta, luokitellaan 

aktiivisen musiikkiterapian piiriin (Lilja-Viherlampi, 2007, 123). 

Musiikkiterapiamenetelmänä kuvallinen ilmaisu musiikin kuuntelun aikana tukee 

eläytymistä ja stimuloi mielikuvitusta (Ahonen, 1993, 181). Maalaamisen kautta potilas 

voi saattaa muutoin vaikeasti käsiteltävät tunteensa ja ajatuksensa näkyvään muotoon, 

mikä voi auttaa sisäisten ristiriitojen selvittämistä (Ahonen, 1993, 196–197). Tämä on 

rinnastettavissa kasvattajien näkemykseen, jonka mukaan integroidun taidekasvatuksen 

avulla voidaan tukea oppijan tunne-elämää (Karppinen, Puurula & Ruokonen, 2001, 7). 

Lisäksi kuvallinen ilmaisu musiikin kuunteluun yhdistettynä voi myös parantaa potilaan 

keskittymiskykyä (Ahonen-Eerikäinen, 1998, 197). 

Käytännön taideterapiatilanteessa potilas luo erilaisten terapiavälineiden kuten värien tai 

soittimien avulla tuotoksia. Tämä prosessi kuvataan tai äänitetään. Lopuksi potilaan 
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tuotoksista keskustellaan, ja niitä tulkitaan erityisesti potilaan itsensä toimesta. (Kaura-

Väinölä, 1989, 111, 113.) Potilas voi esimerkiksi kirjoittaa, mistä asioista omassa 

kuvallisessa tuotoksessaan pitää ja mistä taas ei (Ruponen, 1999, 244). Myös erinäiset 

”fantasiamatkat”, joissa potilasta pyydetään kuvittelemaan itsensä johonkin tiettyyn 

tilanteeseen musiikin kuuntelun aikana ja samanaikaisesti maalaamaan tunnetilojensa 

mukaista kuvaa, ovat tyypillisiä musiikkiterapiaharjoitteita (Ahonen, 1993, 197). 

Eräs kansainvälisesti tunnetuimmista musiikinkuuntelua ja kuvataidetta yhdistelevistä 

musiikkiterapiamenetelmistä on Guided imagery and music -menetelmä (GIM), jonka 

kehittäjänä pidetään Helen Bonnya. GIM-prosessi on nelivaiheinen, ja vaiheet on nimetty 

osittain musiikin termein. Ensimmäinen vaihe on nimeltään alkusoitto, joka kestää 15–20 

minuuttia. Alkusoiton aikana potilas makaa silmät kiinni, ja terapeutti pyrkii saamaan 

potilaan keskittymään pelkästään omaan sisäiseen itseensä ulkoisten ärsykkeiden sijaan. 

Toisessa vaiheessa, keskittymisessä tai rentoutumisessa, potilas pyritään saattamaan vielä 

syvemmälle tajunnantasolle. Kolmannen vaiheen, musiikkimatkan, aikana soiva musiikki 

toimii ärsykkeenä potilaan sisäisten kokemusten ja mielikuvien käsittelemiseksi. Tässä 

vaiheessa terapeutti toimii tilannesidonnaisesti potilaan ehdoilla. Musiikkimatka kestää 

30–50 minuuttia. Viimeinen vaihe on nimeltään loppusoitto. Loppusoiton vaiheessa potilas 

kuvaa kokemuksiaan ja mielikuviaan maalauksen, veistoksen tai runon muodossa. Lopuksi 

terapeutti vielä keskustelee potilaan kanssa lyhyesti terapiakokemuksesta. Neljäs vaihe 

kokonaisuudessaan kestää 15–30 minuuttia. (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002, 115–119; 

ks. myös Ahonen, 1993, 194–195.) 

Myös käytännön opetustilanteessa lapsi voi käsitellä tunteitaan musiikin avulla. Tällöin 

kyseeseen tulee esimerkiksi musiikkimaalaus oppimismenetelmänä. Tällaisissa tilanteissa 

lapsi saattaa ottaa maalaukseensa mukaan itselleen tärkeitä kokemuksia. On tärkeää, että 

musiikin herättämistä tunteista keskustellaan: näin lapsi oppii ilmaisemaan tunteitaan ja 

mielikuviaan sanallisesti. (Ruokonen, 2001, 132.) Lilja-Viherlampi (2005, 267) taas 

mainitsee kuvan tuottamisen kuunnellun musiikin pohjalta erääksi menetelmäksi toimia 

aktiivisesti musiikin parissa. Lisäksi musiikkimaalaustuokio oppitunnilla voi auttaa 

oppilaita rauhoittumaan, mutta toisaalta myös kommunikoimaan toisten kanssa (Salama-

Leppänen, 2007, 21). Musiikkimaalauksen kannalta on olennaista, että lapsille on tarjolla 

riittävä kuvalliseen ilmaisuun tarvittava välineistö (Ruokonen, 2001, 140). 

!  



!

!

21 

2.4 Musiikin ja kuvataiteen kehittyminen eri ikäkausina 

Niin musiikin kuin kuvataiteenkin osalta on tehty useita erilaisia jaotteluja siitä, miten 

yksilön taidot musiikissa ja vastaavasti kuvataiteessa tyypillisesti kehittyvät eri ikäkausina. 

Kuitenkin vain harvat jaottelut käsittävät varhaislapsuuden lisäksi myös nuoruuden. Koska 

tutkimukseni kohderyhmä koostuu 12–13-vuotiaista nuorista, nostan esiin vain sellaisia 

jaotteluja, joissa kyseinen ikäkausi on otettu huomioon. Vaikka tutkimukseni käsittelee 

pelkästään 12–13-vuotiaita lapsia, esittelen muutkin mallien mukaiset kehitysvaiheet 

lyhyesti, koska musiikin opetuksessa on yleisesti vallalla ajatus, jonka mukaan 

myöhemmin opittavat taidot rakentuvat aiemmin opitun aineksen pohjalle (Paananen, 

2003, 48). Käsittelen kuitenkin tarkemmin kunkin mallin kohdalla ne kehitysvaiheet, joihin 

tutkimukseni kohderyhmä lukeutuu. 

Musiikin osalta esittelen tässä luvussa Swanwickin ja Tillmanin musiikillisen kehityksen 

mallin (Swanwick, 1988, 56–60). Swanwickin ja Tillmanin mallissa analysoidaan lasten 

keksimiä musiikkikappaleita, mutta pohjana toimii Piaget’n leikkiteorian käsitteistö. 

Swanwickin ja Tillmanin jaottelun puutteena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että se ei selitä 

lukijalleen, miksi kehitys tapahtuu juuri mallin mukaisessa järjestyksessä. Toisaalta 

erityisesti suhteessa Gardnerin musiikillisen kehityksen malliin, Swanwickin ja Tillmanin 

mallin vahvuutena on se, että tässä mallissa on huomioitu lasten taidot ja 

tiedonkäsittelyvalmiudet eri ikäkausina. (Paananen, 2003, 48, 54, 57.) 

Kuvataiteen osalta taas nostan esiin Lowenfeldin (1947/1987) kuvallisen ilmaisun 

kehitysvaiheita kuvaavan jaottelun. Lowenfeldin 1940-luvulla kehittämää mallia voidaan 

pitää yhtenä tunnetuimmista piirtämisen kehitysvaiheita käsittelevistä malleista. 

Lowenfeldin jaottelun heikkoutena voidaan pitää sitä, että se on verrattain vanha. 

Nykyaikana lasten ajatellaan saavuttavan piirtämisen kehitystasot varhaisemmalla iällä 

kuin aiemmin esimerkiksi siitä syystä, että joukkotiedotuksen kuvallisuus on lisääntynyt. 

Tämä seikka tulee ottaa huomioon Lowenfeldin mallia soveltaessa. (Hakkola, Laitinen & 

Ovaska-Airasmaa, 1991, 27–29.) Lowenfeldin mallin edeltäjänä voidaan pitää esimerkiksi 

Kerschensteinerin mallia (1905). Tässä mallissa kehitysvaiheita ei kuitenkaan ole jaoteltu 

ikäryhmittäin samalla tavoin kuin Lowenfeldin mallissa. (Kauppinen & Wilson, 1981, 34.) 

Lisäksi otan tässä luvussa käsittelyyni Hargreavesin ja Galtonin taiteellisen kehityksen 

mallin, joka tarkastelee eri taiteenalojen kehittymisen yhtäläisyyksiä eri ikäkausina.  
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Swanwickin ja Tillmanin malliin verrattuna Hargreavesin ja Galtonin malli on 

kehitysvaiheita monipuolisemmin ja tarkemmin kuvaava. Suhteessa muihin malleihin 

Hargreavesin ja Galtonin mallin vahvuus on myös sen kokonaisvaltaisempi ja 

tieteellisempi luonne siinä mielessä, että se yhdistää eri taiteenalat huomioiden samalla 

musiikillisen kehityksen tutkimusalueella tehdyn empiirisen tutkimuksen. Kuten 

Swanwickin ja Tillmanin mallin kohdalla, myöskään Hargreavesin ja Galtonin mallissa ei 

käsitellä, miten aiemmat taidot vaikuttavat myöhäisempiin kehitysvaiheisiin siirryttäessä. 

(Paananen, 2003, 55–57.) 

2.4.1 Musiikillisen kehityksen malli 

Swanwick ja Tillman tutkivat lasten sävellyksiä. Näistä kappaleista nousseista piirteistä he 

kehittivät musiikillisen kehityksen mallinsa Piaget’n leikkiteorian pohjalle. (Paananen, 

2003, 52–53.) Kaiken kaikkiaan Swanwickin ja Tillmanin malli on kahdeksanvaiheinen 

(Swanwick, 1988, 56–60):  

1. Sensorinen vaihe (0–3 v.) 

2. Manipulatiivinen vaihe (4–5 v.) 

3. Persoonallisen ilmaisun vaihe (4–6 v.) 

4. Musiikillisen äidinkielen vaihe (5–8 v., mutta erityisesti 7–8 vuotta) 

5. Tutkiva eli spekulatiivinen vaihe (9–11 v.) 

6. Idiomaattinen vaihe (13–14 v.) 

7. Symbolinen vaihe (15 v. ja siitä eteenpäin) 

8. Systemaattinen vaihe 

Tutkimukseni kohderyhmän voidaan ajatella sijoittuvan tutkivan vaiheen ja idiomaattisen 

vaiheen välimaastoon. Tutkivaa eli spekulatiivista vaihetta leimaa yllätyksellisyys. Tällöin 

lapsi kokeilee tuotoksissaan jotain uutta ja poikkeavaa, ja esimerkiksi poikkeavat 

lopetukset ovat yleisiä. Tässä kehitysvaiheessa lapsen musiikillinen keksintä on tutkivaa, ja 

hän pyrkii murtamaan perinteisiä musiikillisia muotoja kontrastein ja muunnelmin. 

Kokeilun seurauksena keksintä ei välttämättä aina ole tyylinmukaista, ja pulssissa ja 

fraasien selkeydessä saattaa esiintyä ongelmia. (Swanwick, 1988, 58; ks. myös Paananen, 

2003, 54.) 
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Idiomaattisessa vaiheessa lapsi tuottaa teknisesti, rakenteellisesti ja ilmaisullisesti loogisia 

ja rikkaita musiikillisia kokonaisuuksia, jotka ovat usein yhteydessä tunnettuihin 

musiikkityyleihin. Tässä vaiheessa lasten tuotosten muotorakenteissa esiintyy tyypillisesti 

kysymys-vastaus –tyylisiä fraaseja ja kontrastoivia osia. Lapsille on myös hyvin tärkeää, 

että harmonia ja instrumentaatio ovat mahdollisimman tyylinmukaisia. Tavoitteena lapsilla 

on usein luoda omien esikuviensa tuotosten kaltaisia kokonaisuuksia. (Swanwick, 1988, 

58; ks. myös Paananen, 2003, 54.)  

2.4.2 Kuvallisen ilmaisun kehitysvaiheet 

Heikkinen (1985, 145) on jaotellut  Lowenfeldin (1947/1987, 37, 39, 41–42) teoksen 

pohjalta kuvallisen ilmaisun kuuteen kehitysvaiheeseen: 

1. Riimusteluvaihe (2–4-vuotiaat) 

2. Kaava-asteen esivaihe (4–7-vuotiaat) 

3. Kaava-aste (7–9-vuotiaat) 

4. Realistisen kuvaamisen alku (9–12-vuotiaat) 

5. Näennäisnaturalistinen vaihe (12–14-vuotiaat) 

6. Puberteetti (14–17-vuotiaat) 

Tutkimukseni kohderyhmä koostuu 12–13-vuotiaista lapsista, joten jaottelun mukaisesti he 

sijoittuvat realistisen kuvaamisen vaiheen ja näennäisnaturalistisen vaiheen välimaastoon. 

Realistisen kuvaamisen vaiheessa kaverit nousevat aiempaa suurempaan rooliin lapsen 

elämässä. Tässä vaiheessa lasten tietoisuus itsestään ja heitä ympäröivästä yhteiskunnasta 

kasvaa, ja tämä seikka näkyy myös heidän piirroksissaan. (Lowenfeld, 1947/1985, 39). 

Lapsi pyrkii kuvaamaan piirroksissaan asiaa mahdollisimman oikeannäköisenä: Tämän 

seurauksena lapsi on usein tyytymätön tuotoksiinsa, koska ne eivät hänen mielestään 

vastaa tarpeeksi todellisuutta (Heikkinen, 1985, 145). Lapsi saattaa myös piilotella 

piirroksiaan sen sijaan, että haluaisi esitellä niitä muille. Tässä vaiheessa lapsi keskittyy 

piirustuksessaan yksityiskohtiin, eikä niinkään kokonaisuuteen. (Lowenfeld, 1947/1985, 

39.)  

Näennäisnaturalistisessa vaiheessa lapsi paneutuu piirustuksissaan syvyyksiin, 

mittasuhteisiin ja väreihin. Lapset ovat tässä vaiheessa usein innostuneita kokeilemaan 
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sarjakuvien piirtämistä. Ihmishahmon piirtämisessä lapsen huomio kiinnittyy aiempaa 

enemmän yksityiskohtiin ja seksuaalisten ominaisuuksien kuvaamiseen. Myös tätä vaihetta 

leimaa lasten itsekritiikki, ja piirustuksia tehdään usein piilotellen. Joillakin lapsilla 

kuvataiteellinen kehitys pysähtyy tähän vaiheeseen, mikäli he eivät itse ole innostuneita 

kehittämään omia taitojaan. (Lowenfeld, 1947/1985, 39, 41.) 

Edellä esittelemäni Lowenfeldin (1947/1985, 37, 39, 41–42) jaottelu lukeutuu 

varhaisimpiin jaotteluihin kuvallisen ilmaisun kehityksestä. Näiden varhaisimpien 

teorioiden kohdalla ajateltiin, että kehitys olisi jokaisen lapsen kohdalla samanlaista. 

Uudemmissa teorioissa taas pyrkimyksenä on tutkia kuvallisen ilmaisun kehitystä, kun se 

on yhteydessä johonkin toiseen toimintoon, esimerkiksi liikkeeseen. (McWhinnie, H.J., 

1992, 264–285; ks. myös Puurula, 2007, 86.) Kuvallisen ilmaisun kehittymistä voidaan 

jaotella myös siihen vaikuttavien tekijöiden kautta. Jotkut ovat sitä mieltä, että kuvallisen 

ilmaisun kehittyminen lähtee lapsesta: tällöin aikuisen tehtävänä on tarjota 

mahdollisimman hyvät olosuhteet piirtämisen harjoitteluun. Toiset taas ovat sitä mieltä, 

että kuvallinen ilmaisu kehittyy suhteessa kulttuuriin, ja se vaatii vuorovaikutusta 

esimerkiksi itseä taitavampien kuvataiteilijoiden kanssa. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-

Airasmaa, 1991, 30.) 

2.4.3 Taiteellisen kehityksen malli 

Hargreavesin ja Galtonin 1980–1990-luvun vaihteessa luoma taiteellisen kehityksen malli 

perustuu eri taiteenalojen asiantuntijoiden kuvauksista nousseisiin eri taiteenaloja 

yhdistäviin tekijöihin sekä olemassa olleeseen tutkimustietoon (Paananen, 2003, 55). 

Taiteellisen kehityksen malli voidaan jakaa viiteen eri ajanjaksoon (Hargreaves, 1996, 

156): 

1. Sensomotorinen vaihe (alle 2 v.) 

2. Kuviopohjainen vaihe (2–5 v.) 

3. Skeemapohjainen vaihe (5–8 v. tai 5–11 v.) 

4. Sääntöpohjainen vaihe (8–15 v.) 

5. Ammatillinen vaihe 

Tutkimukseni kohderyhmä sijoittuu Hargreavesin ja Galtonin mallissa sääntöpohjaiseen 

vaiheeseen. Sääntöpohjaiseen vaiheeseen siirtymisen edellytyksenä on, että oman 
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kulttuurin käytännöt ovat vakiintuneet lapsen toimintaan. Tämän lisäksi lapsen tulee 

omaksua riittävä herkkyys havaita tonaliteettia ja harmoniaa, jotta hän on valmis 

siirtymään sääntöpohjaiseen vaiheeseen. Sääntöpohjaiselle vaiheelle on myös ominaista, 

että lapsi kykenee luontevasti sulauttamaan intervallit, asteikot ja sävellajit laulun 

kokonaisrakenteeseen niitä sen kummemmin erikseen miettimättä. (Hargreaves, 1996, 

162–165; Paananen, 2003, 56.)  

Edellä esittelemieni Swanwickin ja Tillmanin mallin, Lowenfeldin mallin ja Hargreavesin 

ja Galtonin mallin voidaan kaikkien siis ajatella olevan luonteeltaan enemmänkin 

kuvailevia kuin selittäviä siinä mielessä, että niiden kautta ei käy ilmi, miksi lapsen kehitys 

on tietynlaista vaiheesta toiseen siirryttäessä (Paananen, 2003, 57). Tutkimukseni 

kohderyhmän voidaan edellä esittelemieni mallien perusteella ajatella toimivan rohkeasti 

uutta kokeillen mutta samalla myös pyrkivän mahdollisimman autenttiseen 

lopputulokseen. Lisäksi tutkimukseni kohderyhmän ikävaiheelle tyypillistä on vahva 

itsekriittisyys ja tyytymättömyys omiin tuotoksiinsa.  
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3 METODOLOGIA JA AINEISTONTUOTTO 

Pro gradu -tutkielmassani pyrin selvittämään kuudennen luokan oppilaiden kokemuksia 

musiikkimaalauksesta työtapana ja oppimismenetelmänä musiikkimaalaustuokion eri 

vaiheissa. Haluaisin tutkimukseni kautta saada vastauksia seuraaviin 

tutkimuskysymyksiini: 

• Millaiseksi oppilaat kokevat musiikkimaalauksen työtapana? 

• Miten oppilaat kokevat musiikkimaalauksen työtapana tukevan omaa oppimistaan? 

Pro gradu -tutkielmani on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Eskola ja Suoranta 

(1998, 13, 61) määrittelevät laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta aineiston ei-

numeraaliseksi kuvailuksi, jossa tavoitteena on jonkin tietyn tapahtuman kuvailu, ei 

niinkään tilastollinen yleistys. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää oppilaiden 

kokemuksia musiikkimaalauksesta toimintatapana ja oppimismenetelmänä. Voisi siis 

ajatella, että tutkimusotteenani toimii fenomenologia. 

Niikon (2003, 15) mukaan fenomenologian kautta ilmiöitä tutkitaan yksilön, yleensä 

tutkijan näkökulmasta. Tutkijan tulisi siis olla yksin, tai vähintäänkin yhdessä 

koehenkilöiden kanssa osa kokemusta, jotta tutkimusta voisi kutsua fenomenologiseksi. 

Koska en kuitenkaan itse ole tämän tutkimuksen kohdalla ollut kokemuksessa mukana 

oppilaiden kanssa, fenomenologia on tässä kohtaa tutkimusotteena poissuljettu. 

Fenomenografia sen sijaan kuvaa ilmiöitä sen mukaan, miten tietty, tutkijasta ulkopuolinen 

ihmisjoukko ne käsittää. Toisin sanoen, fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita toisten 

ihmisten käsityksistä. (Niikko, 2003, 15–16, 22.) Tämä sopii näin paremmin tutkimukseni 

toteutukseen. 

3.1 Fenomenografia lähestymistapana 

Fenomenografia terminä on otettu käyttöön 1980-luvulla, ja sen kehittäjänä pidetään 

Göteborgin yliopiston professori Ference Martonia (Niikko, 2003, 10). Fenomenografia 

kehitettiin alun perin koulutuksen tutkimusta varten, ja sen kautta pyrittiin vastaamaan 

erityisesti koulutuksellisiin kysymyksiin. Fenomenografia siis keskittyy koulutuksen 

tutkimuksen osalta lähinnä käytännön koulutuksellisten kysymysten tarkasteluun. (Marton, 

1986, 155, 158). 
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Fenomenografia käsitteenä on määritelty ilmiön kuvaamiseksi tai ilmiöstä kirjoittamiseksi 

(Metsämuuronen, 2008, 34). Fenomenografisen tutkimusotteen kautta tarkastellaan 

ihmisten kokemuksia, ja niiden kautta rakentuvia käsityksiä jostain ilmiöstä suhteessa heitä 

ympäröivään maailmaan (Niikko, 2003, 18; Marton, 1986, 144). Ihmisten käsitykset 

samasta asiasta voivat vaihdella suurestikin riippuen esimerkiksi heidän iästään, 

koulutuksestaan, kokemuksistaan ja sukupuolestaan. Lisäksi ihmisten käsitykset eivät ole 

luonteeltaan staattisia, vaan ne saattavat muuttua. (Metsämuuronen, 2008, 34–35.) 

Ihmisten erilaisten käsitysten myötä fenomenografian kautta pyritään esittelemään ilmiö 

nimenomaan sillä tavoin, miten se yksilöille ilmenee (Marton, 1986, 146). 

Fenomenografisen tutkimuksen keskiössä on ilmiö, josta ihmisillä on erilaisia käsityksiä. 

Tutkijan tehtävänä on ensin jäsentää kyseinen ilmiö teoreettisesti, jonka jälkeen hän 

haastattelee ihmisiä, joilla on kyseisestä ilmiöstä erilaisia käsityksiä. (Metsämuuronen, 

2008, 35.) Fenomenografisessa tutkimuksessa yleisimpänä aineistonkeruutapana voidaan 

pitää puolistrukturoitua yksilöhaastattelua, mutta toisaalta myös esimerkiksi piirustukset tai 

kirjoitetut vastaukset voivat toimia aineistonkeruumenetelminä (Richardson, 1999, 64). 

Lopuksi tutkija pyrkii luokittelemaan erilaiset käsitykset niiden merkityksen perusteella 

erilaisiin merkitysluokkiin (Metsämuuronen, 2008, 35). 

Merkitysluokat eli kategoriat ovat fenomenografisen tutkimuksen tärkein työkalu. 

Kategorisoinnin tarkoituksena on etsiä aineistosta toisistaan poikkeavia näkökulmia 

suhteessa tiettyyn ilmiöön. Kategorisoinnin tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jossa 

erilaiset näkemykset ovat samanaikaisesti läsnä. Erilaisten näkemysten kohtaaminen antaa 

yksilölle mahdollisuuden ymmärtää muiden ihmisten käsityksiä samasta ilmiöstä. 

Aineistosta nousevat kategoriat toimivat fenomenografisessa tutkimuksessa myös 

tärkeimpinä tutkimustuloksina. (Marton, 1986, 146–148.) 

3.2 Kyselylomakkeet ja haastattelut aineistonkeruumenetelminä 

Pro gradu -tutkielmani aineistonkeruu tapahtui erään Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan 

koulun kuudennen luokka-asteen yhdessä luokassa. Pidin luokalle kahden oppitunnin 

mittaisen musiikkimaalaustuokion, jonka alussa ja lopussa oppilaat vastasivat yhteensä 

kahteen kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeiden täyttämisen välissä oppilaat tekivät 

kolme erilaista musiikkimaalausharjoitetta. Ensimmäinen kyselylomake täytettiin siis 

ennen musiikkimaalausta, ja toinen kyselylomake vasta maalaamisen jälkeen. Tämän 
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jälkeen kolmannen oppitunnin aikana haastattelin neljää satunnaisesti valittua oppilasta 

heidän kyselylomakevastaustensa perusteella. Tutkimukseni ensisijaisena 

aineistonkeruumenetelmänä olivat kyselylomakkeet, kun taas haastatteluiden tarkoituksena 

oli saada mahdollista tutkimukseni kannalta olennaista lisätietoa.  

Ensimmäisessä kyselylomakkeessa (liite 2) oli tarkoitus kartoittaa oppilaiden ajatuksia ja 

tuntemuksia ennen musiikkimaalaustuokiota. Kyselylomakkeessa kysyttiin ensimmäisenä, 

ovatko he aiemmin kokeilleet musiikkimaalausta. Tähän vastattiin laittamalla rasti kohtaan 

”kyllä” tai kohtaan ”en”. Lisäksi ensimmäisessä kyselylomakkeessa tiedusteltiin oppilailta 

heidän odotuksiaan tulevasta musiikkimaalaustuokiosta, ja ajatuksia siitä, mitä he voisivat 

tulevassa tuokiossa oppia. Ensimmäinen kyselylomake siis ikään kuin kartoitti oppilaiden 

esiymmärrystä musiikkimaalauksesta. 

Toinen kyselylomake (liite 3) oli hiukan ensimmäistä pidempi, ja sen tarkoituksena oli 

kartoittaa oppilaiden ajatuksia ja tuntemuksia musiikkimaalaustuokion jälkeen. 

Jälkimmäisessä kyselylomakkeessa oppilailta tiedusteltiin, miltä musiikkimaalaustuokio 

heistä tuntui, ja miten se vastasi heidän ennen tuokiota kirjattuja odotuksiaan. Toisen 

kyselylomakkeen kohdalla oppilaat siis erittelivät, miten heidän käsityksensä olivat 

muuttuneet suhteessa esiymmärrykseen musiikkimaalaustuokion aikana. Tämän seikan 

voidaan ajatella olevan yhteydessä Donald Schönin ajatukseen käsitteestä reflection-on-

action, jolla tarkoitetaan toiminnan aikana tapahtuvaa reflektointia (Schön, 1987, 26). 

Oppilaita pyydettiin myös vertailemaan musiikkimaalaustuokion kolmea eri harjoitusta 

toisiinsa ja ylipäätään kertomaan, millaisia tuokion harjoitukset heidän mielestään olivat. 

Lisäksi oppilailta kysyttiin, mitä he tuokiossa oppivat, ja haluaisivatko he kokeilla 

musiikkimaalausta joskus tulevaisuudessa vielä uudelleen. Jälkimmäisen kysymyksen 

kohdalla oppilailta pyydettiin perusteluja sille, miksi he haluaisivat, tai vaihtoehtoisesti 

miksi he eivät haluaisi kokeilla musiikkimaalausta uudestaan.  

Alkuperäinen ajatukseni oli, että kirjoitettava aineistoni olisi rakentunut tutkimukseeni 

osallistuvien oppilaiden vapaamuotoisista kirjoitelmista. Kohderyhmän iästä johtuen päätin 

kuitenkin tehdä alkuperäissuunnitelmaan poiketen kirjoitusosiot ennen ja jälkeen 

musiikkimaalaustuokion kyselylomakkeiden avulla vapaan kirjoitelman sijaan, koska 

vapaa kirjoittaminen omista tuntemuksista ja kokemuksista ilman minkäänlaisia 

apukysymyksiä olisi saattanut olla ainakin joillekin 6. luokan oppilaille liian vaikeaa. 

Tutkimuksessa käyttämieni kyselylomakkeiden kysymykset olivat avoimia, eli 
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kysymyksiin ei ollut asetettu valmiita vastausvaihtoehtoja. Tällä tavoin toteutettujen 

kysymysten kautta saadaan aineistoon lisää luotettavuutta ja omakohtaisuutta mutta 

toisaalta vastaukset eivät ole yleistettävissä. (Gutherie, 2010, 130.) 

Kolmannen oppitunnin aikana toteutin vielä kahdenkeskiset haastattelut neljän oppilaan 

kanssa. Ajattelin alun perin, että haastattelen neljää oppilasta, mutta jos jää ylimääräistä 

aikaa, otan toki lisääkin haastateltavia. Aikaa ei kuitenkaan neljän haastatellun oppilaan 

jälkeen enää jäänyt. Päätin, että haastattelen kahta poikaa ja kahta tyttöä, mutta muuten 

valitsin haastateltavat oppilaat satunnaisessa järjestyksessä tutkimukseen osallistuneiden 

13 oppilaan joukosta. Halusin haastateltavikseni molempien sukupuolien edustajia siltä 

varalta, että sukupuolten välisistä vastauksista sattuisi nousemaan tutkimukseni kannalta 

olennaisia eroavaisuuksia. Lisäksi mietin, että valitsisinko haastateltavani suoraan 

kyselylomakkeiden vastausten perusteella mutta tulin kuitenkin lopulta siihen 

johtopäätökseen, että tällä tavoin toteutettuna aineistostani saattaisi tulla liian 

manipuloitua. Päädyin siis valitsemaan haastateltavat satunnaisesti. 

Kukin haastattelu kesti haastateltavasta riippuen 5–10 minuuttia. Haastattelut tapahtuivat 

kyselylomakkeiden vastausten pohjalta: Haastatteluiden tarkoituksena oli siis oikeastaan 

tarkentaa vielä oppilaiden kyselylomakkeiden vastauksia, ja mahdollisesti tätä kautta saada 

vielä lisää tutkimukseni kannalta olennaista tietoa. Mielestäni tämä oli hyvä ratkaisu siksi, 

että olin kuitenkin kerännyt kyselylomakkeisiin kaikki tutkimukseni kannalta 

olennaisimmat kysymykset, joten haastattelu toimi tutkimuksessani mielestäni erittäin 

hyvänä mahdollista lisätietoa antavana ja kyselylomakkeiden vastauksia tarkentavana 

aineistonkeruumenetelmänä. Haastatteluaineiston kohdalla käytin niin sanottua valikoitua 

litterointia, jolla tarkoitetaan sitä, että tutkija litteroi aineistosta vain tutkimuksen 

raportoinnin kannalta olennaiset osat (Metsämuuronen, 2008, 48). Käytin aineiston 

litteroinnissa Times new roman -fonttia ja fonttikokoa 12. Litteroitua aineistoa kertyi 

haastatteluiden osalta lopulta 12 sivua. 

Tutkimuksessani käytetyt haastattelut olivat siis luonteeltaan teemahaastatteluja. Eskolan 

ja Suorannan (1998, 87) mukaan teemahaastattelulle tyypillistä on etukäteen määritellyt 

aihepiirit, joiden ympärille haastattelu rakentuu. Haastattelijalla ei kuitenkaan 

teemahaastattelutilanteessa ole valmiita kysymyksiä valmistellussa järjestyksessä, vaan 

yleensä vain jonkinlainen tukisanalista käsiteltävistä teemoista (Eskola & Suoranta, 1998, 

87). Haastattelutilanteissa en kysynyt kaikilta haastateltavilta täysin samoja kysymyksiä, 
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mutta toteutin haastattelut tiettyjen kyselylomakkeista nousseiden teemojen pohjalta. 

Minulla ei ollut myöskään haastattelujen aikana valmiita kysymyksiä, vaan 

kyselylomakkeet toimivat ikään kuin haastattelujen tukisanalistoina. 

 



!

!

31 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Alkuperäinen ajatukseni oli, että tekisin tämän tutkimuksen jollekin lukion pakollisen 1. 

kurssin opiskelijoille. Minulle kuitenkin avautui erään sijaisuuden yhteydessä yllättäen 

mahdollisuus toteuttaa tutkimus eräässä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa koulussa, joten 

päätin tarttua tähän tilaisuuteen. Tutkimukseni kohderyhmäksi valikoitui kuudennen 

luokka-asteen yksi luokka, jossa oli yhteensä 15 oppilasta. 

Hain ensin tutkimuslupaa sen pohjoispohjanmaalaisen kunnan opetustoimelta, jossa 

tutkimukseeni osallistuneet oppilaat kävivät koulua. Minulle myönnettiin tutkimuslupa jo 

seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen pyysin oppilaiden vanhemmilta lupaa lapsen 

osallistumisesta tutkimukseeni (liite 1). Yksi oppilaista ei saanut lupaa osallistua 

tutkimukseeni, ja yksi oppilaista oli poissa tutkimuspäivänä, joten tutkimusjoukkoni 

koostui kokonaisuudessaan 13 oppilaasta. Tutkimukseeni osallistunut oppilasjoukko 

koostui kahdeksasta tytöstä ja viidestä pojasta. Tutkimusjoukossa ei ollut yhtäkään erityistä 

tukea tarvitsevaa oppilasta. 

4.1 Tutkimuksessa käytetty musiikki 

Käytin paljon aikaa musiikkimaalaustuokion harjoituksissa käyttämieni musiikkien 

valitsemiseen. Ensimmäisenä kriteerinä valintaprosessissa oli, että musiikkikappaleiden 

tuli olla täysin instrumentaaleja, jotta oppilaat hyödyntäisivät maalauksissaan nimenomaan 

musiikista nousevia asioita eivätkä niinkään sanoituksia. Pyrkimyksenä oli myös löytää 

musiikkimaalaustuokioon musiikkikappaleita sekä klassisen musiikin että kevyen musiikin 

puolelta, ja kappaleiden tuli erota toisistaan esimerkiksi tunnelman, tempon, kokoonpanon 

ja nyanssien puolesta: tavoitteena oli, että musiikkimaalaustuokiossa käytettävät 

musiikkikappaleet poikkeaisivat ainakin joiltain osin toisistaan, jotta ne herättäisivät 

oppilaissa erilaisia tunteita, ja tätä kautta he saisivat monipuolisesti ideoita maalauksiinsa. 

Lisäksi pyrin huomioimaan musiikkikappaleiden valinnassa sen, että 

musiikkimaalaustuokion eri harjoitteiden tuli edetä loogisesti esittävästä musiikillisesta 

ilmaisusta kohti abstraktimpaa musiikillista ilmaisua ja tarkasti ohjeistetuista harjoitteista 

kohti ilmaisullisesti vapaampia harjoitteita.  
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Musiikkimaalaustuokiossa käytettävien musiikkikappaleiden monipuolisuuden 

varmistamiseksi analysoin kappaleet hyödyntäen Juslinin ja Timmersin (2010, 463) 

esittelemää mallia esiintyjien emotionaalisesta viestinnästä musiikissa (kuva 5): 

 

Kuva 5. Esiintyjien emotionaalinen viestintä musiikissa (Juslin & Timmers, 2010, 463). 
Hellyys (tenderness), onnellisuus (happiness), surullisuus (sadness), pelko (fear), viha 
(anger), matala aktiivisuus (low activity), korkea aktiivisuus (high activity), positiivinen 
valenssi (positive valence), negatiivinen valenssi (negative valence). 

 

Malli sisältää perustunteet, joita ovat hellyys, onnellisuus, surullisuus, pelko ja viha. Nämä 

viisi perustunnetta on sijoitettu malliin sen perusteella, edustavatko ne matalaa vai korkeaa 

aktiivisuuden tasoa ja vastaavasti positiivista vai negatiivista valenssia. (Juslin & Timmers, 
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2010, 462–463.) Mallissa esiintyvä valenssi-käsite tarkoittaa Hytösen ja Wikgrenin (2006, 

319) mukaan sitä, kuinka miellyttävä ärsyke on. Mikäli valenssi on positiivinen, se 

aiheuttaa ärsykkeen vastaanottajalle lähestymisreaktion, kun taas negatiivinen valenssi 

aktivoi ärsykkeen vastaanottajassa välttämiskäyttäytymisen (Hytönen & Wikgren, 2006, 

319). Lisäksi mallissa on määritelty jokaisen perustunteen kohdalta ne musiikilliset 

ominaisuudet, jotka kutakin perustunnetta leimaavat (Juslin & Timmers, 2010, 463.)  

Musiikkiteosten monipuolisuuden lisäksi otin teosten valinnassa huomioon myös niiden 

sopivuuden eri maalaustehtäviin. Ensimmäisen tehtävän suunnittelussa tärkeimmäksi 

elementiksi nousi ajatus siitä, että ensimmäisen tehtävän tulisi rohkaista jokaista 

tutkimukseeni osallistuvaa oppilasta kokeilemaan musiikkimaalausta riippumatta oppilaan 

aiemmista musiikkimaalauskokemuksista. Ensimmäisen tehtävän tuli siis olla riittävän 

selkeä ja helppo, jotta oppilaalle tulisi tunne siitä, että hän kykenee maalaamaan musiikin 

mukana. Pyrin ottamaan edellä mainitut seikat huomioon suunnittelussa siten, että 

ensimmäisen harjoituksen kohdalla oppilaat maalaisivat melko tarkan ohjeistuksen 

mukaan, ja että ensimmäisessä tehtävässä maalauksien aiheet nousisivat jonkin tietyn 

aihepiirin sisältä. Ensimmäisen tehtävän yhdistäminen tiettyyn aihealueeseen antaisi 

oppilaille ideoita maalaamiseen, ja tätä kautta rohkaisisi musiikkimaalauksen kokeiluun. 

Ensimmäiseen tehtävään tarvitsin siis selkeästi ohjelmamusiikkiin lukeutuvan teoksen. 

Etsiessäni tähän tehtävään sopivaa musiikkikappaletta löysin useita eri vaihtoehtoja.  

Lopulta parhaaksi vaihtoehdoksi jäi Camille Saint-Saënsin teos Eläinten karnevaali (Le 

carnaval des animaux) (Saint-Saëns, 2000). Camille Saint-Saëns on ranskalainen 

romantiikan ajan säveltäjä. Hänen teoksensa Eläinten karnevaali on ohjelmamusiikkiin 

lukeutuva orkesteriteos, jonka 14 osaa kuvaavat eri eläimiä. Kukin osa on nimetty kyseisen 

eläimen mukaisesti. Teoksen osia ovat Johdanto ja leijonan kuninkaallinen marssi, Kukot 

ja kanat, Villiaasit, Kilpikonnat, Norsut, Kengurut, Akvaario, Pitkäkorvaiset olennot, Käki 

metsän syvyydessä, Lintuhäkki, Pianistit, Fossiilit, Joutsen ja Finaali. Oppilaiden 

tehtävänä oli pyrkiä tunnistamaan kuunneltavasta osasta se eläin, jota säveltäjä on pyrkinyt 

kyseisellä osalla kuvaamaan, ja maalata kyseinen eläin paperille. Päätin ottaa teoksesta 

mukaan kolme erityylistä osaa, joista oppilaille voisi helposti herätä mielikuvia eläimistä. 

Toisaalta, tässä kohtaa otin myös tietoisen riskin teoksen valinnassa, koska joku oppilaista 

olisi saattanut kuulla ainakin jonkun teoksen osista aiemmin. Ensimmäisessä 

harjoituksessa musiikkeina olivat siis teoksen 5. osa Norsut (L’Elephant), 7. osa Akvaario 

(Aquarium) ja 13. osa Joutsen (Le Cygne) (Saint-Saëns, 2000). 
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Norsut-osan alkupuoli on äänenvoimakkuudeltaan hiljainen, sointiväriltään pehmeä ja 

yleisilmeeltään tasapainoinen. Näiden kriteerien perusteella osan voisi luokitella Juslinin ja 

Timmersin (2010, 463) mallin mukaan hellyys-kategoriaan (tenderness). Toisaalta, Norsut-

osan äänenvoimakkuus kasvaa, sointiväri kirkastuu ja säestys muuttuu liikkuvammaksi 

loppua kohden. Nämä seikat taas tukisivat osan luokittelua Juslinin ja Timmersin (2010, 

463) mallin pohjalta onnellisuus-kategoriaan (happiness). Akvaario-osassa taas 

säestyksessä on suhteellisen nopea tempo, äänenvoimakkuus on melko kova ja sointiväri 

on kirkas. Nämä ominaisuudet omalta osaltaan puoltavat osan sijoittumista Juslinin ja 

Timmersin (2010, 463) mallin onnellisuus-kategoriaan (happiness). Toisaalta, Akvaario-

osassa on havaittavissa myös joitain piirteitä edellä mainitun mallin surullisuus-

kategoriasta (sadness): tämän osan melodia on säestyksestä poikkeavasti hidastempoinen ja 

sointiväri on kauttaaltaan tasainen ja pitkälinjaisen legatomainen. Joutsen-osa sen sijaan 

voidaan sijoittaa musiikillisten ominaisuuksiensa perusteella selkeästi Juslinin ja 

Timmersin (2010, 463) mallin mukaisesti surullisuus-kategoriaan (sadness). Osassa on 

kuultavissa hidas tempo, runsas vibratonkäyttö sekä pehmeä, pitkälinjainen ja tasainen 

äänenväri. (Juslin & Timmers, 2010, 463.) 

Toisen tehtävän kohdalla ajatuksena oli kehittää oppilaiden kuvallista ilmaisua 

omakohtaisempaan ja vapaampaan suuntaan, jotta musiikkimaalaustilanteesta muodostuisi 

jokaiselle oppilaalle merkityksellisempi ja henkilökohtaisempi kokemus. Toisessa 

tehtävässä päätin siis antaa oppilaille vielä jonkin verran ohjeita, mutta saada kuitenkin 

oppilaat jo itsekin tekemään omia luovia ratkaisujaan. Suhteessa ensimmäiseen tehtävään 

toisen tehtävän kohdalla pyrkimyksenä oli, että oppilaat joutuisivat enemmän itse 

kuuntelemaan ja tulkitsemaan musiikkia, ja tuottamaan sitä kautta heränneitä mielikuvia ja 

tunnelmia paperille. Toisessa tehtävässä oppilaiden tuli kuvata maalauksissaan 

kuunneltavasta musiikista heränneitä tunteita ja ajatuksia eri värein. Valitessani 

musiikkikappaleita tähän harjoitukseen tavoitteenani oli ensisijaisesti löytää teoksia, jotka 

herättäisivät oppilaissa mahdollisimman paljon erilaisia ajatuksia ja tunteita. Toisen 

harjoituksen kappaleiksi valikoituivat Krzysztof Pendereckin teos Trenodia Hiroshiman 

uhrien muistolle Puolan kansallisen radion sinfoniaorkesterin esittämänä sekä Eden’s 

Bridge -yhtyeen kappale Seascape.  

Krzysztof Penderecki on puolalainen modernin musiikin säveltäjä. Hänen teoksensa 

Trenodia Hiroshiman uhrien muistolle rakentuu jousisoitinten tuottamien klusterien 

ympärille. Teoksen alku on äänenvoimakkuudeltaan suuri ja äänenväriltään terävä. 



!

!

35 

Teoksen alkuosassa on käytetty myös vibratonomaista huojuvaa äänentuottoa ja aksentteja 

odottamattomille iskuille. Näiden ominaisuuksien perusteella Pendereckin teos voidaan 

Juslinin ja Timmersin (2010, 463) jaottelun mukaisesti sijoittaa viha-kategoriaan (anger). 

Teoksen puolivälissä musiikki muuttuu äänenvoimakkuudeltaan alhaisemmaksi ja 

äänensävy on myös kauttaaltaan pitkälinjaisempaa ja tasaisempaa. Tämä vaihe viittaisi 

Juslinin ja Timmersin (2010, 463) jaottelun surullisuus-kategoriaan (sadness). Teoksen 

loppupuolella palataan takaisin viha-kategoriaan esimerkiksi staccatomaisten aksenttien ja 

yllättävien sointuvaihdosten kautta (Juslin & Timmers, 2010, 463). 

Eden’s Bridge on kelttiläistä musiikkia soittava yhtye. Musiikissa on lisäksi vaikutteita 

myös gospelista. Yhtyeen jäsenten David Birdin, Sarah Lacyn ja Richard Lacyn tekemä 

kappale Seascape on tempoltaan hidas, ja siinä on käytetty runsaasti vibratoa. 

Äänensävyltään teos on pehmeä, pitkälinjainen ja seesteinen. Eden’s Bridge -yhtyeen 

teoksessa esiintyy Juslinin ja Timmersin (2010, 463) jaottelun pohjalta piirteitä sekä 

hellyys-kategoriasta (tenderness) että surullisuus-kategoriasta (sadness). 

Viimeisen harjoituksen kohdalla ajatuksena oli, että oppilaat saisivat työskennellä vapaasti 

ilman minkäänlaista ohjeistusta ja tällä tavoin päästää luovuutensa vapaasti valloilleen. 

Viimeisen harjoituksen osalta ainoa ohjeeni oppilaille oli, että heidän tulisi kuitenkin 

kuunnella soivaa musiikkia, ja ammentaa aiheita maalauksiinsa musiikin kautta. Musiikin 

valinnassa tärkeimmäksi kriteeriksi muodostui tämän harjoituksen kohdalla 

monipuolisuus. Halusin että teos olisi vaihteleva ja monimuotoinen, jotta oppilaat 

pystyisivät ammentamaan siitä jatkuvasti uusia ideoita kuvalliseen ilmaisuunsa, tai jopa 

muuntelemaan alkuperäistä ideaa maalauksissaan teoksen edetessä. Viimeisen harjoituksen 

musiikiksi valitsin Astor Piazzollan säveltämän kappaleen Milonga del angel Quinteto 

Fuego -nimisen kokoonpanon esittämänä.  

Astor Piazzolla on argentiinalainen säveltäjä, jonka sävellystyylistä käytetään nimeä tango 

nuevo. Milonga del angel -teos on kauttaaltaan hidastempoinen. Teoksen alussa äänenväri 

on pehmeä ja legatomaisen pitkälinjainen, ja musiikissa on kuultavissa runsasta 

vibratonkäyttöä. Teoksen alun voisi Juslinin ja Timmersin (2010, 463) jaottelun mukaisesti 

sijoittaa sekä hellyys-kategoriaan (tenderness) että surullisuus-kategoriaan (sadness). Alun 

jälkeen teoksen luonne muuttuu äänenvoimakkuuden kasvaessa ja äänenvärin muuttuessa 

terävämmäksi. Jo teoksen alussa esiintyneen runsaan vibraton lisäksi musiikissa on 

käytetty jonkin verran staccatoa ja odottamattomia aksentteja. Tämä vaihe voisi Juslinin ja 
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Timmersin (2010, 463) jaottelussa lukeutua viha-kategoriaan (anger). Teoksen loppupuoli 

on pehmeän ja pitkälinjaisen äänenvärin sekä vaimeamman äänenvoimakkuuden vuoksi 

teoksen alun kaltainen, ja siis luokiteltavissa Juslinin ja Timmersin (2010, 463) jaottelun 

mukaisesti sekä hellyys-kategoriaan että surullisuus-kategoriaan. Teos kuitenkin huipentuu 

äänenvoimakkuuden jälleen kasvaessa ja äänenvärin muuttuessa terävämmäksi kohti 

Juslinin ja Timmersin (2010, 463) jaottelun viha-kategoriaa. 

4.2 Musiikkimaalaustuokio 

Keräsin tutkimukseeni tarvittavan aineiston maanantaina 10.3.2014. Minulle oli varattu 

aikaa aineiston keräämiseen kolme peräkkäistä 45 minuutin oppituntia. Lisäksi käytin 

myös ensimmäisen ja toisen oppitunnin välisen välitunnin oppilaiden kanssa työskentelyyn 

siltä varalta, ettei aika vain lopu kesken. Oppitunneiksi valikoituivat iltapäivän viimeiset 

kolme oppituntia, ja aineistonkeruu tapahtui kokonaisuudessaan oppilaiden omassa 

luokassa. 

Aluksi kävin oppilaiden kanssa läpi yleisiä ja eettisiä asioita tutkimuksestani. Kerroin 

oppilaille, kuka olen, mitä opiskelen, ja miksi tällaista tutkimusta teen. Painotin myös 

oppilaille, että heidän nimiänsä tai kouluansa ei tulla tutkimuksessani missään vaiheessa 

mainitsemaan, jotta jokainen rohkenisi varmasti olla vastauksissaan rehellinen. Lisäksi 

vakuutin, että kaikki aineisto tuhotaan tutkimuksen analyysin jälkeen, joten kukaan muu 

minun lisäkseni ei voi koskaan saada tutkimusaineistoa käsiinsä. 

Tämän jälkeen kävimme läpi kolmen oppitunnin sisällön. Kerroin oppilaille, että 

musiikkimaalaustuokio sisältää kokonaisuudessaan kaksi lyhyttä kirjoitustehtävää, 

musiikkimaalausharjoitteita, ja lyhyet yksityiskeskustelut neljän oppilaan kanssa. Paljastin 

jo tässä vaiheessa, että tulen äänittämään nämä keskustelut, mikä herätti oppilaissa lievää 

jännitystä, mutta sain sen laantumaan hiukan kertomalla, että vain minä tulen 

kuuntelemaan keskustelut. 

Seuraavaksi keskustelimme lyhyesti musiikkimaalauksesta. Keskustelun seurauksena 

oppilaat ymmärsivät musiikkimaalauksen tarkoittavan maalaamista musiikin soidessa. 

Emme pohtineet musiikkimaalausta käsitteenä tämän enempää, jotta keskustelu ei 

vaikuttaisi kyselylomakevastauksiin. Itse tuokio alkoi ensimmäisen kyselylomakkeen (liite 

2) täyttämisellä. Kävimme läpi ensimmäisen kyselylomakkeen kysymykset, ja painotin 
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useaan otteeseen, että jokainen varmasti muistaisi laittaa kyselylomakkeeseen oman 

nimensä. Pyysin oppilaita laittamaan kyselylomakkeisiin omat nimensä, jotta 

analyysivaiheessa pystyin vertailemaan oppilaiden vastauksia ennen 

musiikkimaalaustuokiota ja tuokion jälkeen kunkin oppilaan kohdalta erikseen. 

Tämän jälkeen pääsimme sitten itse asiaan eli musiikkimaalaukseen. Käytimme 

maalaamiseen vesivärejä, ja jokaiselle oppilaalle oli varattu kolme A3-kokoista paperia eri 

harjoituksia varten. Koska ensimmäisessä harjoituksessa musiikkina toimi Camille Saint-

Saënsin Eläinten Karnevaali -teoksen kolme eri eläinaiheista osaa, Elefantti, Akvaario ja 

Joutsen, ensimmäisessä harjoituksessa oppilaiden tehtävänä oli maalata se eläin, joka 

heillä tuli musiikista mieleen. Ensimmäisen tehtävän tavoitteena oli siis tunnistaa 

kuunneltavasta musiikista se eläin, jota säveltäjä on pyrkinyt kyseisen musiikin kautta 

kuvaamaan. Paperi jaettiin kolmeen osaan, koska tunnistettavia eläimiäkin oli kolme.  

Toisessa harjoituksessa oppilaiden tuli pyrkiä kuvaamaan musiikin herättämiä tunnelmia ja 

mielikuvia eri väreillä. Tämän harjoituksen olisi voinut toteuttaa myös esimerkiksi 

ohjeistamalla oppilaita kuvaamaan kuunneltavaa musiikkia vaikkapa erilaisten muotojen 

kautta. Päädyin kuitenkin siihen, että oppilaat kuvaavat kuultavaa musiikkia nimenomaan 

värien kautta, jotta oppilailla olisi mahdollisuus keskittyä enemmän musiikin kuunteluun ja 

ilmaista kuultu musiikki tämän jälkeen väreinä paperille sen sijaan, että heidän 

keskittymisensä kääntyisi musiikin kuuntelusta esimerkiksi siihen, mitä muotoja he 

paperille maalaavat. Ohjeistin siis heitä, että maalattava teos sai nyt tässä harjoituksessa 

olla yhtälailla esittävä kuin abstraktikin. Tässä harjoituksessa musiikkeina toimivat 

Krzysztof Pendereckin Trenodia Hiroshiman uhrien muistolle ja Eden’s Bridge -yhtyeen 

kappale Seascape. Oppilaat jakoivat paperin puoliksi, koska maalauksia tässä 

harjoituksessa syntyi kahden eri musiikkikappaleen tunnelmien pohjalta.  

Viimeisessä harjoituksessa oppilaat saivat koko paperin käyttöönsä, ja annoin heille vapaat 

kädet maalata ihan mitä tahansa. Pyysin heitä kuitenkin kuuntelemaan soivaa musiikkia, ja 

ammentamaan ideat maalaukseensa siitä. Myöskin tässä harjoituksessa oppilailla oli siis 

lupa maalata niin esittävää kuin abstraktiakin taidetta. Musiikkina viimeisessä 

harjoituksessa toimi Astor Piazzollan Milonga del angel Quinteto Fuego -yhtyeen 

esittämänä. Musiikkimaalaustuokion jälkeen vuorossa oli vielä toinen kyselylomake (liite 

3), jonka kävimme ensin läpi kohta kohdalta aivan kuten ensimmäisenkin 
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kyselylomakkeen. Lopuksi pyysin oppilaita vielä varmistamaan, että jokainen oli 

muistanut kirjoittaa oman nimensä kyselylomakkeeseen. 
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5 AINEISTON TULOKSET 

Analysoin aineistoni fenomenografisen analyysin lähtökohdista. Niikon (2003, 33–34, 36–

37) mukaan fenomenografinen analyysi voidaan jakaa neljään vaiheeseen: 

1. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoa luetaan läpi useita kertoja, ja tutkittavan ilmiön 

kannalta olennaiset ilmaukset voidaan merkitä aineistoon esimerkiksi alleviivaten.  

2. Toisessa vaiheessa tutkimuksen kannalta olennaisia ilmauksia luokitellaan eri 

ryhmiin ja teemoihin.  

3. Kolmannessa vaiheessa ryhmistä ja teemakokonaisuuksista muodostetaan 

kategorioita vertailemalla yksittäisiä merkitysyksiköitä koko aineiston 

merkitysjoukkoon. 

4. Neljännessä vaiheessa kategorioita yhdistellään ylemmän tason kategorioiksi eli 

kuvauskategorioiksi, jotka sisältävät aineistosta nousseiden erilaisten käsitysten 

ominaispiirteet. 

Pro gradu -tutkielmani aineistona toimivat siis kyselylomakkeet ennen ja jälkeen 

musiikkimaalaustuokion sekä neljän oppilaan haastattelut. Kyselylomakkeiden kohdalla 

lähdin analyysissäni liikkeelle siten, että ensin alleviivasin oppilaiden vastauksista 

tutkimukseni kannalta olennaisimmat kohdat. Seuraavaksi kokosin kaikkien oppilaiden 

vastaukset allekkain kunkin kysymyksen alle, mikä helpotti todella paljon vastausten 

vertailua. Tämän jälkeen kirjasin tutkimukseni kannalta olennaiset kohdat litteroinneista 

haastateltujen oppilaiden kyselylomakkeisiin niitä vastaavien kysymysten alle ikään kuin 

kyselylomakevastauksia täydentäviksi vastauksiksi. Aineiston analyysitapani oli siis 

teoriaohjaava siinä mielessä, että valitsin analyysiyksiköt aineistosta ja rakensin 

tutkimuslomakekysymykset teoreettisen viitekehyksen pohjalta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 

98–99, 116). 

Kun olin saanut kaikki vastaukset koottua allekkain niitä vastaavien kysymysten alle, pyrin 

yhdistelemään vastauksia eri teemojen alle fenomenografisen tutkimuksen kannalta 

olennaisiksi merkityskategorioiksi (Marton, 1986, 146). Analysoin oppilaiden vastauksia 

suhteessa siihen, kokivatko he musiikkimaalaustuokion positiivisena vai negatiivisena 

kokonaisuutena. Merkityskategoriat muodostuivat niiden perustelujen ympärille, joita 
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oppilaat olivat käyttäneet kuvatessaan kokemuksiaan musiikkimaalaustuokiosta suhteessa 

aiemmin esittämiini tutkimuskysymyksiin. Lopuksi vielä vertailin oppilaiden käsityksien 

eroja ja yhtäläisyyksiä sen perusteella, miten he olivat perustelleet ajatuksiaan ennen 

musiikkimaalaustuokiota ja musiikkimaalaustuokion jälkeen.  

Käsittelen oppilaiden käsityksiä musiikkimaalauksesta työskentelytapana ja 

oppimismenetelmänä erikseen. Oppilaiden käsitykset musiikkimaalauksesta työtapana 

koostuvat oppilaiden subjektiivisista kokemuksista ja käsityksistä 

musiikkimaalaustoiminnasta, kun taas oppilaiden käsitykset musiikkimaalauksesta 

oppimismenetelmänä sisältävät oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä siitä, mitä he 

musiikkimaalaustuokiossa voisivat oppia, ja toisaalta mitä he kokivat tuokiossa 

oppineensa. 

Käytän tutkimukseni koehenkilöinä toimineista oppilaista numerointia 1–13. Oppilaan 

tunnuksena käytän kirjainta O. Tämä viittaa osittain myös siihen, että henkilöt olivat 

tutkimuksessani paitsi oppilaita, myös tutkimukseen osallistujia. Käytän kirjoittaessani 

koehenkilöistä kuitenkin termiä oppilas turhan sekaannuksen välttämiseksi. Haastatellut 

oppilaat on merkitty tähän tutkimukseen tunnuksin O1, O2, O3 ja O4.  Haastateltujen 

oppilaiden tunnukset ovat samat myös kyselylomakevastausten kohdalla. Oppilas 1 ja 

oppilas 3 ovat tyttöjä, kun taas oppilas 2 ja oppilas 4 ovat poikia. Lyhenne H taas 

puolestaan viittaa haastattelijaan. 

5.1 Oppilaiden käsitykset musiikkimaalauksesta työskentelytapana 

5.1.1 Oppilaiden ajatuksia ennen musiikkimaalaustuokiota 

Ennen musiikkimaalaustuokiota oppilaat suhtautuivat musiikkimaalaukseen suurelta osin 

hyvin positiivisesti. Oppilaat kuvailivat musiikkimaalauksen kuulostavan heistä kivalta, 

hauskalta, mukavalta, kiinnostavalta, mielenkiintoiselta ja jännittävältä. 

Musiikkimaalaus kuulosti oppilaiden vastausten perusteella kivalta ja hauskalta siksi, että 

siinä saisi käyttää mielikuvitusta. Musiikin myös oletettiin toimivan maalaamista tukevana 

elementtinä. 
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O13: ”Musiikkimaalaus kuulostaa kivalta, koska siinä saa käyttää mielikuvitusta.  

– –” 

O8: ”Varmaan aika kivaa, ja siitä musiikista saattaa saaha taustaa maalaukseen.” 

Musiikkimaalaus kuulosti oppilaan 6 mukaan perinteisestä maalauksesta poikkeavalta 

työtavalta, mikä omalta osaltaan lisäsi kyseisen työtavan hauskuutta ja mielenkiintoisuutta. 

O6: ”Se kuulostaa mielenkiintoiselta. On hauskaa päästä maalaamaan musiikin 

soidessa. Se kuulostaa myös hieman erilaiselta, kuin aivan normaali maalaaminen. 

– –” 

Tutkimukseeni osallistuneista 13 oppilaasta ainoastaan yksi oli kokeillut 

musiikkimaalausta aiemmin. Oppilas oli kirjoittanut vielä paperin reunaan, että ei ollut 

varma, voidaanko hänen kokemuksensa laskea musiikkimaalaukseksi: hänen tehtävänään 

oli ollut piirtää lyijykynällä kuva, joka hänelle tuli laulusta mieleen. Vaikka tämä kokemus 

ei ehkä ihan täysin vastaakaan sitä, mitä me musiikkimaalaustuokiossa teimme, mielestäni 

tämä kokemus on kuitenkin yhdenlainen versio musiikkimaalauksesta toimintatapana. 

Neljä oppilasta tarkensi, että musiikkimaalaus kuulosti heidän mielestään kivalta ja 

kiinnostavalta, koska se oli heille työtapana täysin uusi. Musiikkimaalaus uutena työtapana 

siis kiehtoi näitä oppilaita. 

O12: ”Kuulostaa ihan kivalta, kun en ole ennen kokeillut. – –” 

Oppilas 10 taas kertoi, että musiikkimaalaus hänelle täysin uutena työtapana kuulostaa 

jännittävältä. Tätä hän perusteli sillä, että hän ei ole varma omista kyvyistään maalata 

musiikin mukaan. Oppilaalle 10 musiikkimaalaus uutena työtapana loi siis epävarmuutta 

omista taitojen riittävyydestä, joten jännitys oli hänen kohdallaan negatiivissävytteistä. 

O10: ”Se kuulostaa jännittävältä, kun ei ole ennen kokeillut. Että kykenenkö 

maalaamaan musiikin mukaan.” 

Myös oppilas 3 kertoi haastattelussa, että ennen musiikkimaalaustuokiota hän koki 

musiikkimaalauksen työtapana itselleen haastavaksi siitä syystä, että näki omat 

maalaustaitonsa heikoiksi. 

H: Tuntuko se jotenki, että se vois olla hankalaa, tai jännittikö sua se, tai..? 
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O3: Kyllä mulla vähäsen sillai kävi mielesä, että se vois olla vähäsen semmosta 

hankalaa. Ku en oo sillee hyvä maalaamaan tai sillee. 

5.1.2 Oppilaiden ajatuksia musiikkimaalaustuokion jälkeen 

Pääasiassa oppilaat suhtautuivat musiikkimaalaustuokioon positiivisesti myös tuokion 

jälkeen. Samoin kuin ennen musiikkimaalaustuokiota, oppilaat perustelivat myös 

musiikkimaalaustuokion jälkeen musiikkimaalauksen olleen työtapana mukava siksi, että 

se poikkesi työtapana perinteisestä maalaamisesta, ja siksi, että musiikista sai tukea 

maalaamiseen.  

O5: ”Musiikkimaalaustuokio oli hauskaa, koska se ei ollut ihan tavallista 

maalaamista – –” 

O8: ”No musiikista sai sitä taustaa siihen (maalaamiseen), ja oli mukavaa.” 

Haastateltavista oppilaista kolme kertoi lisäksi, että maalaaminen musiikin kera oli 

helpompaa suhteessa perinteiseen maalaamiseen nimenomaan siitä syystä, että musiikista 

oli mahdollista saada ideoita maalauksiin. Musiikin läsnäolo maalaustilanteessa koettiin 

siis paitsi hauskaksi, myös maalaamista helpottavaksi lisäksi suhteessa perinteiseen 

maalaamiseen. 

H: No miten nyt suhteesa niinku normaalisti maalamisseen, niin tuntuko 

vaikeammalta vai helpommalta? 

O1: No oli se… mun mielestä se oli helpompaa ehkä, koska siitä musiikista niinku 

tavallaan sitte kuuli, että mitä niinku maalaa. Koska ylleensä se on niinku… ko 

pittää vaan maalata jotaki, nii se on hankala päättää, että mitä maalaa. Että siitä 

musiikista kuuli, että mitä niinku sitte vois maalata. 

Ennen musiikkimaalaustuokiota esitetyistä perusteluista poiketen musiikkimaalaustuokion 

jälkeen oppilaat perustelivat tuokiota kivaksi ja hauskaksi myös siksi, ettei siinä ollut 

oikeaa tai väärää tapaa työskennellä. Oppilaat siis kokivat positiiviseksi sen seikan, ettei 

musiikkimaalaustuokiossa ollut mahdollista epäonnistua. Lisäksi musiikkimaalausta 

työskentelytapana pidettiin rentouttavana ja rauhallisena. Tätä kautta oppilaat kokivat sen 

auttaneen keskittymään työskentelyyn. 
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O5: ”– – ja kaikilla oli erilainen työ, niin ei voinut mennä väärin.” 

O11: ”Se tuntui tosi mukavalta. Se oli rentouttavaa ja sai hyvin keskityttyä 

maalaamiseen.” 

Kuten ennen musiikkimaalaustuokiota, myös tuokion jälkeen musiikkimaalaustuokiota 

kuvattiin paitsi mukavaksi, myös haastavaksi. Oppilas 1 kertoi haastattelussa, että 

musiikkimaalaus tuntui aluksi hankalalta, koska se oli työskentelytapana hänelle täysin 

uusi. 

H: No tuota niinniin… no oliko se sun mielestä mitenkään, tuntuko se hankalalta 

tai? 

O1: No ehkä ihan aluksi, koska ei ollu ikkään niinku kokkeillu sitä. – – 

Oppilaan 6 mielestä tuokio oli vaikea siksi, että oli mietittävä, mitä musiikin kautta 

pyritään kertomaan, ja mitä kappaleen taustalla on. 

O6: ”Se oli mukavaa, mutta aika haastavaa. Piti oikeasti miettiä, että mitä tässä 

musiikissa kerrotaan ja mitä sen takana on tapahtunut.” 

Oppilas 5 taas kertoi, että välillä oli vaikeaa saada maalattua paperille sitä, mitä oikeasti 

halusi. Tämä perustelu sivuaa oppilaan 3 ennen musiikkimaalaustuokiota esittämää 

ajatusta omien taitojen riittämättömyydestä. 

O5: ”– – Joskus oli hankalaa, kun halusi jotain tiettyä siihen paperille, mutta ei 

osannut maalata sellaista, tai siitä ei tullut sellaista. – –” 

Joillakin oppilaista ajatukset muuttuivat musiikkimaalaustuokion edetessä. Oppilas 3 

kirjoitti, että harjoituksen alussa häntä jännitti, mutta harjoituksen lopussa olo oli jo hyvä. 

Musiikkimaalaustuokio siis koettiin jännittäväksi sekä ennen tuokiota että tuokion jälkeen. 

O3: ”Musiikkimaalaustuokio tuntui aluksi jännittävältä, mutta lopuksi olo oli hyvä. 

– –” 

Vaikka lähes kaikki oppilaat kertoivat musiikkimaalaustuokion vastanneen heidän 

alkuperäisiä oletuksiaan, musiikkimaalaustuokion herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia 
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kuvattiin joiltain osin eri tavoin tuokion jälkeen kuin ennen tuokiota. Tuokion jälkeen 

musiikkimaalausta työtapana kuvattiin paitsi mukavaksi ja haastavaksi, myös tympeäksi. 

Oppilas 10 kertoi, että musiikkimaalaustuokio oli hänen mielestään osittain kiva, mutta 

osittain myös tympeä. Hänen kohdallaan tuntemukset musiikkimaalausta kohtaan olivat 

siis positiivisempia ennen tuokiota kuin tuokion jälkeen. Toisaalta, oppilas 10 kertoi myös, 

ettei hän ylipäätään erityisemmin pidä maalaamisesta, joten tämä voi omalta osaltaan olla 

syynä myös siihen, ettei musiikkimaalaustuokio ollut hänelle kokonaisuudessaan 

pelkästään positiivinen kokemus. 

O10: ”Osaksi se oli mukavaa, osaksi tympeää. Ensimmäinen ja toinen maalaus 

olivat mukavia.” 

O10: ”– – Maalaaminen ei ole kovin mukavaa.” 

5.2 Oppilaiden käsitykset musiikkimaalauksesta oppimismenetelmänä 

5.2.1 Oppilaiden ajatuksia ennen musiikkimaalaustuokiota 

Ennen musiikkimaalaustuokiota enemmistö oppilaista oletti oppivansa maalaamaan 

paremmin, maalaamaan musiikin mukaan tai uuden tekniikan maalata. Kahdeksan 

oppilaan vastauksissa mainittiin yksi tai useampi näistä ajatuksista. 

 O3: ”Voisin oppia lisää maalausta, uusia maalaustekniikoita. – –” 

O11: ”– – Musiikkimaalauksesta odotan löytäväni uuden kiinnostavan 

maalaustekniikan.” 

Kaksi oppilasta uskoi musiikkimaalauksen auttavan heitä keskittymään paremmin 

maalaamiseen. Myös oppilas 8 sivusi ajatusta keskittymisestä: hän mainitsi, että 

musiikkimaalauksen kautta hän saattaisi saada maalaustyöskentelyyn rauhallisuutta. Ajatus 

keskittymisen tehostumisesta esiintyi myös oppilaiden perusteluissa musiikkimaalauksen 

hauskuudelle työskentelytapana musiikkimaalaustuokion jälkeen. 

O1: ”Voisin oppia keskittymään hyvin maalaamaan samalla kun musiikki soi. – –” 

O8: ”– – Ja rauhallisuutta.” 
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Vastauksissa esiintyi myös ajatuksia siitä, että musiikkimaalaustuokion kautta voisi oppia 

käyttämään laajemmin mielikuvitusta ja luovuutta, sekä kuuntelemaan musiikkia 

tarkemmin. Mielikuvituksen käyttäminen nähtiin myös erääksi perusteluksi 

musiikkimaalauksen hauskuudelle työskentelytapana ennen musiikkimaalaustuokiota. 

 O12: ”Voisin oppia käyttämään mielikuvitusta enemmän ja vapaasti.” 

O6: ”Luulen, että voin oppia luovuutta lisää ja oppia tulkitsemaan musiikkia 

 paremmin kuin ennen.” 

O13: ”Voisin oppia musiikkimaalaustuokiossa kuuntelemaan musiikkia tarkasti     

– –” 

Oppilas 8 mainitsi, että musiikkimaalaustuokion kautta voisi löytää uusia aiheita 

maalauksille. Kuten keskittymisen tehostuminen ja mielikuvituksen käyttäminen, myös 

maalauksien aiheiden ammentaminen musiikista toimi perusteluna sille, että 

musiikkimaalaus tuntui työtapana mukavalta ja perinteistä maalaamista helpommalta. 

O8: ”Ainaki että vois saada enempi aiheita mitä maalaa. – –” 

Oppilas 5 ei sen sijaan osannut sanoa, mitä voisi musiikkimaalaustuokiossa oppia. Hän 

kuitenkin uskoi, että saisi musiikkimaalauksen kautta uuden kokemuksen, joka saattaisi 

innostaa häntä jopa niin paljon, että hän voisi maalata jatkossa myös kotona. 

O5: ”En oikein tiedä mitä opin siinä. Saan ainakin kokemusta ja saatan vaikka 

innostuakin tästä, ja voin maalata sitten kotona.” 

5.2.2 Oppilaiden ajatuksia musiikkimaalaustuokion jälkeen 

Kuten ennen musiikkimaalaustuokiota, myös tuokion jälkeen yleisimmin oppilaiden 

vastauksissa mainittiin, että tuokiossa oli opittu maalaamaan paremmin, maalaamaan 

musiikin kanssa tai uusi maalaustekniikka. Yhtä tai useampaa näistä vastauksista oli 

sivunnut juuri samat 8 oppilasta kuin ensimmäisenkin kyselylomakkeen kohdalla. 

 O5: ”Maalaustaidot kehittyi vähän, ja opin uuden tekniikan maalata.” 

Musiikkimaalaustuokion jälkeen oppilas 1 kertoi oppineensa musiikkimaalaustuokiossa 

keskittymään enemmän maalaustyöhönsä, kun taas oppilas 8 koki oppineensa 
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rauhallisuutta työskentelynsä ajaksi. Molemmat oppilaat olivat olettaneet oppivansa edellä 

mainitut seikat myös ennen musiikkimaalaustuokiota. 

O1: ”Opin musiikkimaalaustuokiossa maalaamaan musiikin kanssa ja samalla 

keskittymään siihen mitä maalasin. – –” 

O8: ”Sain sen rauhallisuuden – –” 

Musiikkimaalaustuokion jälkeen kolme oppilasta kertoi oppineensa tuokiossa käyttämään 

mielikuvitustaan. Mielikuvituksen vapautumisen lisäksi oppilas 13 kertoi, että hän oli 

kehittynyt musiikin tunnelman kuuntelussa. Oppilas 4 taas mainitsi, että hän oli oppinut 

ammentamaan ideoita maalauksiinsa musiikista. Kaikkia edellä mainittuja asioita 

vähintäänkin sivuttiin myös niissä oletuksissa, joita oppilailla oli omasta oppimisestaan 

ennen musiikkimaalaustuokiota.  

O13: ”Opin kuuntelemaan musiikin tunnelmaa ja sain mielikuvitukseni 

laukkaamaan.” 

O4: ”Opin maalaamaan musiikista mitä mieleen tuli.” 

Oppilaiden ajatuksissa omasta oppimisestaan ennen musiikkimaalaustuokiota ja tuokion 

jälkeen oli myös joitain eroavaisuuksia. Musiikkimaalaustuokion jälkeen oppilaat 8 ja 12 

kokivat ymmärtäneensä musiikkimaalauksen tavaksi kuvata musiikkia. Lisäksi oppilas 12 

yhdessä oppilaan 6 kanssa olivat oppineet tulkitsemaan musiikkia ja ymmärtämään, että 

musiikista herää aina jotain mielikuvia. 

O12: ”Opin, että musiikistakin voi maalata ja, että se (musiikki) kuvaa aina 

jotain.” 

O6: ”Opin tulkitsemaan musiikkia ja ymmärsin, että aina ei tarvitse olla sanoja, 

mutta se (musiikki) kuvaa siltikin jotain.” 

Oppilas 2 taas kertoi musiikkimaalaustuokion jälkeen oppineensa, että kuvataide voi olla 

myös abstraktia, ei-esittävää taidetta. 

 O2: ”Opin – – , että kuvan ei tarvitse aina esittää jotain.” 
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Haastatteluissa kysyin oppilailta kyselylomakkeista poiketen tarkemmin, miten he kokivat 

musiikin kuuntelutaitojen kehittyneen musiikkimaalaustuokion aikana. Pyrkimyksenä 

saada selville, kuuntelivatko oppilaat omasta mielestään musiikkia jotenkin eri tavalla kuin 

ilman maalaamista, toisin sanoen tukiko maalaaminen omalta osaltaan musiikin kuuntelua. 

Oppilas 1 mainitsi alkaneensa kuulemaan musiikista paremmin erilaisia soittimia ja 

musiikillisia elementtejä maalaamisen yhtäaikaisesti läsnä ollessa. 

Haastattelija: Okei. No tuntuko, että alko sieltä musiikista sitte kuuleen erilaisia 

juttuja? 

O1: Joo. 

Haastattelija: Mitä sää koit, että sää sieltä alkoit kuuleen? 

O1: No semmosia… no, ko ne oli niin erilaisia ne laulutki, nii sieltä kuuli kaikkia 

erilaisia niinku soittimiaki, ja kaikkia semmosta. 

Haastattelija: Hyvä. No tuntuko susta jossain vaiheessa, että sää yritit maalata 

vaikkapa sen musiikin rytmin mukkaan, tai jonku semmosen musiikillisen elementin 

mukkaan? 

O1: Nojoo – – 

Oppilas 3 taas koki kuunnelleensa maalaamisen aikana musiikista tarkemmin sen 

elementtejä, erityisesti melodiaa. 

Haastattelija: Okei. Kuuntelikko sää sitte sieltä enempi… mitä sää kuuntelit sieltä 

niinkö tarkemmin? 

O3: Vähä sitä melodiaa yritin kuunnella. 

Haastattelija: Niijustiinsa. Entä sitte niinkö hyödynsikkö muita musiikin 

elementtejä, vaikka rytmiä tai..? 

O3: Joo, vähä niitäki. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Oppilaiden kokemukset musiikkimaalauksesta työskentelytapana 

Koska oppilaiden kokemuksissa musiikkimaalauksesta työtapana ennen ja jälkeen 

musiikkimaalaustuokion ilmeni joitain eroavaisuuksia, tulosten vertailun helpottamiseksi 

havainnollistan tutkimustuloksiani kahdella eri taulukolla. Taulukoihin on jaoteltu 

oppilaiden kokemukset sen mukaan, olivatko kokemukset heille positiivisia vai 

negatiivisia. Merkityskategoriat muodostuvat oppilaiden perusteluista. Ensimmäisessä 

taulukossa käsittelen oppilaiden kokemuksia ennen musiikkimaalaustuokiota, ja toisessa 

taulukossa taas oppilaiden kokemusten kuvausta perusteluineen tuokion jälkeen. 

Taulukko 1. Oppilaiden kokemukset musiikkimaalauksesta työtapana ennen 
musiikkimaalaustuokiota. 
 

Kokemus: Perustelu: 

Positiivinen 1. Mielikuvituksen käyttö ja luovuus 

2. Uutuuden viehätys, vaihtelu perinteiseen 
maalaamiseen 

3. Musiikki maalaamista tukevana 
elementtinä 

 

Negatiivinen 1. Epävarmuus omista taidoista 

!  
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Taulukko 2. Oppilaiden kokemukset musiikkimaalauksesta työtapana 
musiikkimaalaustuokion jälkeen. 
 
 
Kokemus: Perustelu: 

Positiivinen 1. Uutuuden viehätys, vaihtelu perinteiseen 
maalaamiseen 

2. Musiikki maalaamista tukevana 
elementtinä 

3. Ei mahdollisuutta epäonnistumiseen 

4. Apu keskittymiseen 

Negatiivinen 1. Epävarmuus omista taidoista 

2. Musiikin taustalla olevien tekijöiden 
pohdinnan haastavuus 

3. Maalaamisen epämiellyttävyys 

 
 

Kolbin (1984, 42) kokemuksellisen oppimisen mallissa ja Savan taiteellisen oppimisen 

kehässä (Grönholm, 1998, 3) osatekijöinä toimivat abstrakti käsitteellistäminen, aktiivinen 

toiminta, omakohtainen kokemus ja reflektiivinen havainnointi. Oman tutkimukseni 

kohdalla abstraktia käsitteellistämistä vastasi ennen musiikkimaalaustuokiota tapahtunut 

musiikkimaalaus-termin määrittely ja ylipäätään se, miten oppilaat kuvasivat 

ymmärrystään musiikkimaalauksesta. Tässä kohtaa on syytä huomioida, että suurimmalle 

osalle oppilaista musiikkimaalaus oli menetelmänä täysin uusi, minkä seurauksena ennen 

tuokiota täytettävän kyselylomakkeen vastaukset olivat lähinnä oppilaiden käsityksiä 

musiikkimaalauksesta työtapana ja oppimismenetelmänä, eivätkä vielä tässä vaiheessa 

niinkään kokemuksia.  

Musiikkimaalaustuokiossa tapahtunut maalaaminen ja musiikinkuuntelu olivat 

tutkimuksessani aktiivista toimintaa, kun taas omakohtainen kokemus kehittyi tuokion 

aikana esiintyneiden ajatuksien, tunteiden ja mielikuvien kautta syntyneistä tuotoksista. 

Tässä kohtaa oppilaiden käsitykset musiikkimaalauksesta työtapana ja 

oppimismenetelmänä muuttuivat kokemusten myötä. Reflektiivistä havainnointia taas 

tapahtui musiikkimaalaustuokiota ennen, sen aikana ja sen jälkeen oppilaiden eritellessä ja 
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vertaillessa käsityksiään ja kokemuksiaan tuokion eri vaiheissa. Tuokion aikana 

tapahtuvasta reflektoinnista voidaan käyttää myös termiä reflection-on-action (Schön, 

1987, 26).  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että musiikkimaalaustuokio oli oppilaille positiivinen 

kokemus. Oppilaat ajattelivat ennen musiikkimaalaustuokiota, että tuokio tulisi olemaan 

kiva ja mielenkiintoinen kokemus. Musiikkimaalaustuokion jälkeen jopa 11 oppilasta oli 

sitä mieltä, että tuokio oli juuri sellainen hauska ja kiinnostava kokemus, jollaiseksi he 

olivat sen kuvitelleetkin. Lapsikeskeisen pedagogiikan mukainen ajatus oppilaiden 

aktiivisuuden ensisijaisuudesta suhteessa passiivisuuteen (Kontio, 2011, 57–58) sai 

mielestäni tukea tutkimukseni kautta: niin oppilaiden kyselylomakevastauksista kuin 

heidän tavastaan työskennelläkin näkyi se, että he nauttivat suuresti tekemällä oppimisesta.  

Lapsilähtöinen pedagogiikka painottaa eri asioiden kokeilua. Tällä tavoin uusien asioiden 

oppiminen helpottuu ja mielenkiinto oppimiseen kasvaa (Huttunen, 1989, 45; Väkevä, 

2004, 331). Tätä tukee oppilaiden vastauksissa yleisesti esiintynyt ajatus siitä, että 

musiikkimaalaus oli heidän mielestään mukavaa vaihtelua perinteiselle maalaamiselle. 

Haastateltavista kolme oli myös sitä mieltä, että musiikkimaalaus on perinteistä 

maalaamista helpompaa juuri siitä syystä, että musiikista saa uusia ideoita maalaamiseen. 

Mielestäni näiden argumenttien valossa musiikkimaalausta voisi ehdottomasti harkita 

ainakin vaihtoehtoiseksi työtavaksi perinteisen maalauksen rinnalle. 

Toisaalta uusien asioiden kokeilu ei tutkimukseni mukaan välttämättä aina ole yksilölle 

pelkästään positiivinen kokemus. Aineiston perusteella voidaan tulkita, että oppilailla 

esiintynyttä jännitystä tuokioon liittyen oli kahdenlaista: neljän oppilaan kohdalla jännitys 

oli innostunutta odotusta tulevasta tuokiosta, kun taas kaksi oppilasta jännitti tuokion 

alussa esimerkiksi sitä, että musiikkimaalaus oli työtapana uusi, tai että heidän kykynsä 

eivät riittäisi musiikkimaalaukseen. Ensin mainituissa tapauksissa jännitys oli positiivista 

odotusta siitä, että oppilas pääsee kokeilemaan jotain itselle täysin uutta tekniikkaa, kun 

taas jälkimmäisissä tapauksissa jännitys oli mielestäni ehkä enemmänkin pelonsekaista, ja 

sai tällöin hiukan negatiivisen sävyn. Dewey (1934/2010, 56) mainitseekin, että uuden 

kokemuksen myötä yksilö saattaa joutua uudistamaan koko kokemusjoukkonsa. Ehkäpä 

tämä omalta osaltaan selittää sitä, miksi osalla oppilaista esiintynyt jännitys oli 

enemmänkin pelkoa uudesta kokemuksesta, tässä tapauksessa musiikkimaalauksesta. 
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Viiden oppilaan kohdalla alkuperäiset ajatukset muuttuivat tuokion aikana. Ennen tuokiota 

vallinnut esiymmärrys siis muuttui ja kehittyi tuokion aikana reflektoinnin kautta (ks. 

Schön, 1987, 26). Yhden oppilaan mielestä tuokio olikin joiltain osin tylsempi kuin hän oli 

alun perin olettanut, kun taas toisen oppilaan kohdalla musiikkimaalaustuokio oli aluksi 

tuntunut jännittävältä, mutta muuttunut pikkuhiljaa kokoajan mukavammaksi. Lisäksi 

kolme oppilasta sivusi ajatusta siitä, että tuokio osoittautuikin luultua haastavammaksi.  

6.2 Oppilaiden kokemukset musiikkimaalauksesta oppimismenetelmänä 

Piiroisen, Ruokosen, Karppisen, Pullin, Hakalan, Segercrantzin ja Grönholmin (2001, 138) 

mukaan lapsen oppiminen tehostuu hänen joutuessaan käyttämään useita aistikanavia yhtä 

aikaa. Musiikkimaalauksessa musiikinkuuntelu yhdistyy visuaaliseen kuvantuottoon. 

Oppilaat kokivat paljolti oppineensa musiikkimaalaustuokiossa niitä asioita, mitä he olivat 

alun perin odottaneetkin oppivansa. Oppilaiden vastauksissa oppimisesta esiintyivät ennen 

musiikkimaalaustuokiota ja musiikkimaalaustuokion jälkeen seuraavat teemat: 

• Oppia maalaamaan paremmin 

• Oppia maalaamaan musiikin kanssa 

• Oppia uusi maalaustekniikka 

• Oppia keskittymään ja rauhoittumaan maalaamiseen 

• Oppia käyttämään mielikuvitustaan 

• Oppia kuuntelemaan musiikkia tarkemmin 

• Oppia ammentamaan aiheita maalauksiin musiikista 

Tutkimukseni tulokset siis tukevat ajatusta siitä, että musiikkimaalaustuokio voi auttaa 

oppilasta rauhoittumaan (Salama-Leppänen, 2007, 21). Lisäksi oppilaiden vastaukset 

puoltavat väitteitä siitä, että musiikkimaalaus stimuloi yksilön mielikuvitusta (Ahonen, 

1993, 181), ja parantaa hänen keskittymiskykyään (Ahonen-Eerikäinen, 1998, 197).  

Toisaalta oppilaat kertoivat oppineensa myös joitain sellaisia asioita, joita he eivät olleet 

alun perin odottaneet oppivansa. Oppilaiden vastauksissa oppimisesta esiintyivät 

musiikkimaalaustuokion jälkeen seuraavat, ennen musiikkimaalaustuokiota laadituista 

vastauksista poikkeavat teemat: 
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• Oppia musiikin tulkintaa 

• Oppia kuuntelemaan musiikista erilaisia elementtejä (rytmi, melodia) ja 
soittimistoa 

• Ymmärtää musiikkimaalaus tavaksi kuvata musiikkia 

• Ymmärtää musiikin herättävän aina jotain mielikuvia 

• Ymmärtää kuvataiteen voivan olla myös abstraktia 

Mielestäni oppilaiden vastaukset tukevat Deweyn lapsilähtöisen pedagogiikan ajatusta 

kokemuksen kautta oppimisesta (Väkevä, 2011, 74). Useimmat oppilaiden 

oppimiskokemuksista olivat mielestäni juuri sellaisia asioita, joita yksilö voi oppia vain 

kokemuksen kautta. Esimerkiksi musiikin kuuntelua ei voi opetella kirjoista lukemalla, 

vaan kuuntelukokemusten kautta musiikista voi jatkuvasti oppia kuulemaan uusia 

ulottuvuuksia. 

Oppilaiden kokemuksista päätellen musiikkimaalaustuokio on siis tukenut heidän 

oppimistaan todella monipuolisesti. Musiikkimaalaustuokion kautta oppilaat ovat oppineet 

asioita niin musiikin kuin kuvataiteenkin osa-alueilta. Voidaan ajatella, että musiikki ja 

kuvataide taiteenlajeina ikään kuin ruokkivat toisiaan: Musiikki voi toimia virikkeenä 

kuvalliseen ilmaisuun (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa, 1991, 59), kun taas 

kuvataiteen kautta voidaan aktivoida musiikin kuuntelua (Hyvönen, 2011, 18).  

Oppilaiden vastaukset tukevat tätä ajatusta. Tulosten mukaisesti musiikki on esimerkiksi 

antanut oppilaille aiheita maalauksiin, kun taas kuvataiteen kautta oppilaat ovat 

esimerkiksi oppineet kuuntelemaan musiikkia tarkemmin ja erottamaan sieltä eri musiikin 

elementtejä sekä soittimistoa. Tämän lisäksi oppilaiden vastausten perusteella voidaan 

ajatella, että he ovat oppineet musiikkimaalaustuokion kautta useita metakognitiivisia 

taitoja. Musiikkimaalaus on esimerkiksi edesauttanut heidän keskittymistään, luovuuttaan 

ja mielikuvitustaan.  
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7 POHDINTA 

Olen pro gradu -tutkielmassani tutkinut kuudesluokkalaisten kokemuksia 

musiikkimaalauksesta työtapana ja oppimismenetelmänä. Tutkimustulosten perusteella 

voidaan todeta, että musiikkimaalaustuokio oli oppilaille pääasiassa positiivinen kokemus. 

Lisäksi oppilaat kokivat oppineensa musiikkimaalaustuokion aikana runsaasti erilaisia 

asioita niin musiikin kuin kuvataiteenkin puolelta.  

Tutkimukseni tulokset toimivat siis omalta osaltaan integroidun taidekasvatuksen 

puolestapuhujina. Kuitenkin esimerkiksi David J. Elliott on teoksessaan Music Matters 

esittänyt eriävän mielipiteen taidekasvatuksen integraatiosta. Hän myöntää, että joissain 

tilanteissa taiteet yhdistyvät: Esimerkiksi joissain kulttuureissa musiikki ja tanssi kuuluvat 

erottamattomana osana toisiinsa. Elliott on kuitenkin sitä mieltä, että taiteenlajit ovat 

toisistaan siinä määrin eriäviä, että yhden taiteenlajin hallinta ei takaa muiden taiteenlajien 

osaamista. Tästä syystä eri taiteenlajien välistä integraatiota opetuksessa ja opiskelussa 

tulisi välttää. (Elliott, 1995, 248–249.) 

Mielestäni onnistuin tutkimukseni tekemisessä pääsääntöisesti oikein hyvin. Tutkimukseni 

teoriaosa on mielestäni kattava ja looginen kokonaisuus, ja toimii erittäin hyvänä pohjana 

käytännön tutkimustyölle. Tutkimusryhmä oli myöskin tutkimuksen toteutuksen kannalta 

oikein hyvä: kyseisen kuudennen luokan oppilaat olivat todella reippaita ja avoimia, mikä 

omalta osaltaan auttoi aineistonkeruuprosessia ja lisäsi tutkimukseni luotettavuutta. Lisäksi 

onnistuin mielestäni luomaan mielenkiintoisen, monipuolisen ja eheän 

musiikkimaalaustuokion. Tuokiolle varattu aika oli riittävä, ja tuokion aikana luokassa oli 

rauhallinen ja kaikin puolin positiivinen ilmapiiri. 

Lapsitutkimus voidaan jakaa kahteen suuntaukseen. Ensimmäisessä suuntauksessa tutkija 

kohtaa lapset suoraan ja työskentelee heidän kanssaan tutkimuksen aikana. Toisessa 

suuntauksessa taas  tutkija kohtaa lapset epäsuorasti erilaisten lapsiin kohdistuvien tietojen 

välityksellä. (Kallio, 2010, 163.) Tutkimukseni lukeutuu ensimmäiseen suuntaukseen siinä 

mielessä, että kohtasin lapset tutkijana musiikkimaalaustuokiossa ja keräsin 

tutkimusaineistoni lapsista itsestään, en heitä koskevista tiedoista.  

En kuitenkaan käynyt tutustumassa luokan oppilaisiin ollenkaan ennen tutkimuspäivää, 

koska kyseisen luokan opettaja oli sitä mieltä, että nämä lapset kykenisivät tekemään 
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yhteistyötä kanssani rennosti ja mutkattomasti ilman erityistä tutustumistakin. Tiedostin 

tässä valinnassani riskin siinä mielessä, että esimerkiksi minä uutena ihmisenä tai 

tutkimustilanne mahdollisena uutena kokemuksena saattaisi vaikuttaa oppilaisiin jollain 

tavoin. Tämä seikka taas saattaisi heijastua aineistonkeruutilanteeseen ja tuleviin 

tutkimustuloksiini. Tutkimuspäivänä kuitenkin koin, että oppilaat olivat todella reippaita, 

fiksuja ja yhteistyökykyisiä, eikä läsnäoloni vaikuttanut heihin juurikaan. Tutkimustilanne 

sen sijaan aiheutti heissä hiukan jännittyneisyyttä etenkin haastatteluvaiheessa, mikä 

omalta osaltaan saattoi vaikuttaa oppilaiden vastauksiin. Jonkinlainen informaatio 

tutkimustilanteesta yleisesti jo ennen tuokiota olisi siis saattanut laukaista hiukan 

oppilaiden jännitystä, ja tätä kautta parantaa tutkimukseni luotettavuutta. 

Keskustelimme oppilaiden kanssa ennen musiikkimaalaustuokion alkua, mitä 

musiikkimaalaus on. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt, kuinka moni oppilaista oli kokeillut 

musiikkimaalausta aiemmin. Musiikkimaalaus-käsitteen määrittely oli siis välttämätöntä 

siitä syystä, että myös ne mahdolliset oppilaat, joille musiikkimaalaus oli menetelmänä 

täysin uusi, kykenivät muodostamaan siitä jonkinlaisen ennakkokäsityksen ja kertomaan 

ajatuksistaan kyselylomakkeessa. Keskustelu ei kuitenkaan sisältänyt käsitteen määrittelyn 

lisäksi muuta. Tällä tavoin pyrin siihen, että keskustelu ei vaikuttaisi oppilaiden 

kyselylomakevastauksiin, vaan vastaukset olisivat mahdollisimman luotettavia. Vastauksia 

läpi käydessäni huomasin, että oppilaiden vastauksissa esiintyi jonkin verran 

musiikkimaalaus-käsitteen kuvailua käytännössä etenkin oppilaiden kertoessa 

odotuksistaan suhteessa tulevaan musiikkimaalaustuokioon. Ennen tuokiota käyty 

keskustelu vaikutti siis luultavasti jonkin verran oppilaiden vastauksiin ja samalla 

tutkimukseni luotettavuuteen. 

Käytimme musiikkimaalaustuokiossa maalaamiseen vesivärejä. Päädyin tähän ratkaisuun 

siitä syystä, että vesivärejä on oletettavasti lähes joka koululla riittävästi saatavilla ja ne 

ovat lähestulkoon kaikille oppilaille välineinä ainakin joiltain osin tutut. 

Musiikkimaalaustuokion aikana totesin, että vesivärit olivat tähän tuokioon todella hyvä 

valinta. Oppilaat olivat selvästi tottuneet käyttämään vesivärejä työvälineinä, joten tuokion 

aikana he pystyivät keskittymään täysipainoisesti itse asiaan eli musiikin kuunteluun ja 

maalaamiseen. Toisaalta eri tekniikat voisivat tuoda musiikkimaalaukseen uusia haasteita 

etenkin siinä vaiheessa, kun oppilaat olisivat harjaantuneet musiikkimaalaukseen 

enemmän. 
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Musiikkimaalaustuokioon valitsemani musiikkiteokset olivat mielestäni pääasiassa erittäin 

toimivia ja monipuolisia. Ensimmäisessä harjoituksessa käyttämäni Camille Saint-Saënsin 

Eläinten karnevaali -teoksen valinta oli riski siinä mielessä, että teos on hyvin tunnettu. 

Joillekin oppilaille teos olisi siis voinut olla ennestään tuttu. Tuokion aikana eräs oppilaista 

kommentoikin kuulleensa Joutsen-osan joskus aiemmin, joten tämän osan tilalle olisi 

kannattanut valita jokin muu osa. Muilta osin olin tyytyväinen valintoihini myös 

musiikkimaalaustuokion jälkeen. Erityisesti Krzysztof Pendereckin teos Trenodia 

Hiroshiman uhrien muistolle osoittautui tuokion aikana erityisen mielenkiintoiseksi ja 

monenlaisia ajatuksia ja tunteita herättäväksi. 

Koin tutkimukseni aikana haastavimmaksi oppilaiden vastauksien luokittelun eri 

kategorioihin. Onnistuin vastaamaan tutkimuskysymyksiini mielestäni suhteellisen 

kattavasti, mutta osittain ehkä oppilaiden vastausten monipuolisuudesta johtuen oppilaiden 

vastausten lokeroiminen tiettyihin kategorioihin oli minulle haaste. Lisäksi 

kyselylomakkeiden kohdalla kysymys tuokion eri harjoitteista oli ehkä hiukan epäselvä. 

Jälkeenpäin ajatellen tämä kysymys olisi kannattanut asetella siten, että jokainen oppilas 

olisi sijoittanut harjoitukset valitsemaansa järjestykseen tietyn adjektiivin alle. Tällä tavoin 

olisin saanut jokaiselta oppilaalta saman kaavan mukaisen vertailun. Tämän kysymyksen 

osalta saatujen tutkimustulosten epäjohdonmukaisuuden vuoksi päätin jättää eri 

harjoituksiin liittyvien tutkimustulosten käsittelyn kokonaan tutkimukseni ulkopuolelle. 

Muilta osin kyselylomakkeiden kysymykset olivat mielestäni toimivia, ja sain niiden 

kautta kattavasti vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

Kyselylomakkeet olivat tutkimukseni kannalta olennaisin aineistonkeruumenetelmä, kun 

taas haastatteluiden tarkoituksena oli täydentää oppilaiden vastauksia ja antaa tutkimuksen 

kannalta olennaista lisätietoa. Haastattelut sujuivat kaiken kaikkiaan melko mukavasti. 

Osassa haastatteluista minusta tuntui hiukan vaikealta saada haastateltavista informaatiota 

ulos, mutta sain kuitenkin haastattelujen kautta lopulta jonkin verran sellaista tutkimukseni 

kannalta olennaista lisätietoa, mitä ei vielä kyselylomakkeiden pohjalta käynyt ilmi. 

Lisäksi sain haastattelujen kautta varmistettua joidenkin kyselylomakevastausten kohdalla, 

mitä vastaaja todella vastauksellaan oli tarkoittanut. Haastattelut siis omalta osaltaan 

lisäsivät tutkimukseni luotettavuutta. Haastattelujen kohdalla tutkimukseni luotettavuutta 

olisi kuitenkin parantanut huomattavasti se, että olisin haastatellut jokaista oppilasta 

musiikkimaalaustuokion jälkeen. Se ei kuitenkaan aikataulun puitteissa ollut tutkimukseni 

kohdalla mahdollista. 
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Jokainen haastateltava oli aluksi melko jännittynyt. Keskustelin aluksi jokaisen 

haastateltavan kanssa jonkin verran, jotta jännitys hiukan laantuisi. Lisäksi kertasin vielä 

haastateltaville, että heidän nimiänsä ei julkaista missään vaiheessa, eikä myöskään 

nauhoituksia tule kuulemaan kukaan muu kuin minä tutkijana. Vasta tämän jälkeen aloitin 

nauhoituksen. Etenkin työskentely-ympäristöllä oli mielestäni erittäin suuri merkitys 

haastattelujen onnistumiselle, ja tätä kautta tutkimukseni luotettavuudelle. Se, että sain 

toteuttaa haastattelut oppilaiden omassa luokassa lisäsi varmasti omalta osaltaan 

haastateltavien turvallisuuden tunnetta ja sai heidän jännitystään hiukan laantumaan. 

Uskonkin, että mikäli olisin joutunut toteuttamaan haastattelut jossain toisessa paikassa, 

olisi minulla ollut suurempia vaikeuksia saada haastattelutilanteet rennoiksi ja sujuviksi. 

Koska tutkimuksessani käytetty tutkimusjoukko koostui kokonaisuudessaan vain 13 

oppilaasta ja haastateltavia oli tutkimusjoukostani vain neljä, tutkimustulokseni eivät 

tämän tutkimuksen kohdalla ole kovinkaan laajalti yleistettävissä. Tutkimukseni toteutus 

oli kuitenkin kaikin puolin luotettava ja sujuva, joten siinä mielessä tutkimustuloksia 

voidaan pitää jatkotutkimusta silmällä pitäen suuntaa-antavina. Jatkotutkimusta olisi 

tarpeen tehdä erityisesti siten, että pro gradu -tutkielmaani vastaava tutkimus tehtäisiin eri 

ikäryhmälle, vaikkapa yläkoulu- tai jopa lukioikäisille. Tämä antaisi tärkeää tietoa siitä, 

olisiko musiikkimaalaukselle opetusmenetelmänä tarvetta myös vanhempien lasten ja 

nuorten kohdalla. Tällöin aineistonkeruun voisi kyselylomakkeiden sijaan suorittaa 

vaikkapa vapaan kirjoittamisen muodossa. 

Jatkotutkimusta ajatellen sivuan myös oppilaan 1 kehitysehdotusta siitä, että 

musiikkimaalausta voisi toteuttaa eri välineillä. Jatkotutkimuksen kannalta voisi siis olla 

olennaista tarkastella, olisivatko oppilaiden kokemukset vastaavat, mikäli kuvallista 

ilmaisua musiikin kera kehittäisi jotenkin, esimerkiksi juuri toteuttamalla sitä eri välineillä 

ja tekniikoilla. Olisi myös mielenkiintoista saada lisätietoa siitä, millä tavoin 

musiikkimaalaustuokio kannattaisi rakentaa. Mielestäni jatkotutkimuksen paikka olisi siis 

myös siinä, millaisia harjoituksia ja toisaalta millaisia musiikkiteoksia 

musiikkimaalaustuokioon kannattaisi sisällyttää. 

Jatkotutkimuksessa olisi tärkeää lisäksi tutkia erilaisia oppijatyyppejä suhteessa 

musiikkimaalaukseen oppimismenetelmänä. Olisi mielenkiintoista saada esimerkiksi tietoa 

siitä, millä tavoin musiikkimaalaus oppimismenetelmänä toimii erilaisten oppijoiden 

kohdalla, ja tukeeko se erityisesti jotain tiettyä oppimistyyliä. Lisäksi eräs 
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jatkotutkimuksen kannalta olennainen näkökulma on mielestäni se, että millä tavoin 

oppilaiden erilaiset kokemukset ja taustatekijät vaikuttavat musiikkimaalauskokemukseen. 
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LIITTEET 

Liite 1 

Tutkimus:!Oppilaiden!kokemukset!musiikkimaalauksesta!työtapana!ja!

oppimismenetelmänä!

!
Hei.%%
%
Olen%tekemässä%Pro%gradu5%tutkielmaani%Oulun%yliopiston%kasvatustieteiden%tiedekunnan%
musiikkikasvatuksen%laitokselle.%Pro%gradu5%tutkielmani%aiheena%on,%miten%oppilaat%kokevat%
musiikkimaalauksen%(=maalausta%samanaikaisesti%musiikin%kuuntelun%kanssa)%musiikinopetuksen%
menetelmänä.%
%
Musiikkimaalausta%käytetään%työtapana%pääasiassa%pienemmillä%lapsilla,%erityisesti%päiväkodeissa,%
sekä%musiikkiterapiassa.%Olen%valinnut%juuri%tämän%tutkimusaiheen,%koska%minua%kiinnostaa,%
voisiko%musiikkimaalaus%olla%työtapana%toimiva%myös%koulumaailmassa.%%
%
Tutkimus%tapahtuisi%kahden%tai%tarvittaessa%kolmen%45min%oppitunnin%aikana.%
Musiikkimaalaukseen%liittyvien%harjoitteiden%lisäksi%oppilaat%kirjoittaisivat%kokemuksiaan%ja%
ajatuksiaan%musiikkimaalauksesta%ennen%ja%jälkeen%musiikkimaalausharjoituksien.%Lisäksi%
haastattelisin%oppilaista%ainakin%osaa%musiikkimaalaustuokion%jälkeen,%jotta%saisin%
musiikkimaalauskokemuksesta%myös%suullista%palautetta.%Tutkimukseni%aineisto%koostuisi%siis%sekä%
kirjoitelmista%että%haastatteluista.%
%
Pyytäisinkin%nyt%teiltä%suostumusta%lapsenne%osallistumisesta%musiikkimaalaustuokiooni.%Lapsenne%
henkilöllisyys%ei%tule%missään%vaiheessa%tutkimustani%julki,%vaan%käsittelen%jokaista%lasta%
anonyymisti.%Myöskään%koulun%nimeä%en%tutkimuksessani%tuo%julki.%Säilytän%tutkimukseen%liittyvän%
aineiston%vain%tutkimusprosessin%ajan.%
%
Mikäli%ette%halua,%että%lapsenne%osallistuu%tutkimukseeni,%teidän%ei%tarvitse%palauttaa%tätä%lappua.%
Tällöin%lapsenne%voi%osallistua%musiikkimaalaustuokiooni%muun%ryhmän%mukana,%mutta%tällöin%hän%
ei%vain%ole%mukana%tutkimuksessani.%Mikäli%taas%suostutte%siihen,%että%lapsenne%osallistuu%
tutkimukseeni%anonyyminä%koehenkilönä,%pyydän%teitä%täyttämään%ao.%tiedot.%
%
%
Lapsenne%_________________________________________%osallistuu%tutkimukseni%
koehenkilöksi.%
%
%
_______________________________%%%%%%%%%%%%%________________________________%
Allekirjoitus% % % % % %%Nimenselvennys%
%
Ystävällisin%terveisin,%
Tiina%Tuuri%
tiina.tuuri@student.oulu.fi%
04154356689%
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!

Liite 2 

Kyselylomake!1:!
!

Nimi:___________________________________!
!
!
1.!Oletko!aiemmin!kokeillut!musiikkimaalausta?!
!
______!Kyllä!
!
______!En!
!

2.!Miltä!musiikkimaalaus!sinusta!kuulostaa?/!Mitä!odotuksia!sinulla!on!

musiikkimaalaustuokiosta?!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

!

3.!Mitä!luulet,!että!voisit!oppia!musiikkimaalaustuokiossa?!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________! !
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Liite 3 

Kyselylomake!2:!
!
1.!Miltä!musiikkimaalaustuokio!sinusta!tuntui?!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

!

2.!Miten!musiikkimaalaustuokio!vastasi!odotuksiasi?!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

!

3.!Vertaile!musiikkimaalaustuokion!eri!harjoituksia!(3kpl).!Millaisia!

harjoitukset!mielestäsi!olivat?!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

! !
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4.!Mitä!opit!musiikkimaalaustuokiossa?!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!

!

5.!Haluaisitko!kokeilla!musiikkimaalausta!joskus!vielä!uudestaankin?!

Miksi?/!Miksi!et?!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________!


