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Tiivistelmä 
              Elämykset ja kokemukset ovat luonteeltaan yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. Yhdelle merkityksellisenä koettu 

asia voi hyvinkin olla toiselle täysin merkityksetön. Kokemus ei ole kaikille sama, ja näin ollen se ei myöskään ole 

irrotettavissa subjektista erilleen tarkasteltavaksi (Perttula 2007, 56). Kokemuksien ja kokemuksellisuuden tutkiminen 

tarjoaa tärkeätä henkilökohtaista ja subjektiivista tietoa siitä, miten yksilö kokee ja mitkä asiat yksilö kokee 

subjektiivisella tasolla merkityksellisinä. Kokeminen on henkilökohtainen asia. Kokemuksen käsittäminen yksistään 

havaintokokemuksena ei ole riittävää, vaan on tunnustettava toiminnan tiedollinen merkitys, mikä on myös 

pragmatismin lähtökohta (Määttänen 2012, 43–45). Kokemus on Deweylle sekä sisäistä että ulkoista siitä syystä, että 

ihminen toimii ja kokee ollessaan alati vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kokemuksen muodostumiseen 

vaikuttavat ympäristön lisäksi yksilön tavoitteet ja ennakoinnit. (Määttänen 2009, 43–45, 58.) Lisäksi Dewey liittää 

ihmiskokemukseen yllykkeen, tottumuksen, halun, muistin, mielikuvituksen, älyn, kielellisen merkityksen, mielen sekä 

tietoisuuden käsitteet. Tutkielmani perustuu pragmatistiseen kokemuksen käsitteeseen. Tutkimuskysymykseni on: 

Miten 4–5-vuotiaat ilmaisevat kokemuksiaan musiikkiprojektissa sanallisesti, sanattomasti ja toiminnallaan?  Uskon että 

tämän asian tiedostamisesta on konkreettista hyötyä opetusta suunniteltaessa. Tällöin opettaja pystyy käyttämään 

tulkintojaan lapsen ilmentämistä kokemuksista ohjenuorana kehittäessään opetustaan kohti merkityksellisempää ja 

kokonaisvaltaisempaa musiikkikasvatusta.   

               Kokemus on Deweyn mukaan kokeellista toimintaa (MW 9.147). Tätä ajatusta tukee myös Kolbin (1984) 

kehittämä kokemuksellisen oppimisen malli. Dewey käsittää kokemuksen olevan kokonainen, kun yksilö ymmärtää 

jollain tapaa toimintansa aiheuttamat seuraukset, minkä jälkeen hän pystyy ohjaamaan toimintansa uudelleen (Alhanen 

2013, 61). Samaan ajatukseen perustuu myös malli kokemuksellisesta oppimisesta. Deweyn oppimisnäkökulma on 

sosiokonstruktivistinen, jossa korostetaan yksilön sijaan yhteisön roolia tiedonmuodostuksessa ja oppimisessa (Väkevä 

2004, 179). Westerlund (2003, 17) viittaa Deweyhin todetessaan yksilöllisen musiikillisen kokemuksen syntyvän aina 

vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa. Westerlundin (2003, 6) näkökulma tutkia musiikkia kasvun 

päämääränä sekä sen välineenä perustuu Deweyn ajatukseen keinojen ja päämäärien yhdentymisestä (means-ends 

integration). Näin musiikkia ja musiikkikasvatusta lähestytään lähtökohtaisesti oppilaan kokemuksen näkökulmasta. 

Tämä on myös tutkimukseni perustava ajatus. 4–5-vuotiaiden musiikillista kehitystä olen lähestynyt Swanwickin ja 

Tillmanin (1986) teorian, Paanasen (2003; 2010) mallin sekä Hargreavesin ja Galtonin (1996) taiteellisen kehityksen 

näkökulmasta. Tämän lisäksi olen avannut musiikillisia toimintapoja suomalaista varhaisiän musiikkikasvatusta 

kehittäneiden musiikkipedagogien Suzukin, Kodályn, Jaques-Dalcrozen ja Orffin näkökulmasta. 

               Musiikkiprojekti toteutettiin 4–5-vuotiaiden musiikkileikkikouluryhmässä kevään 2014 aikana. Kyseinen 

projekti suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä ryhmän musiikkileikkikouluopettajan kanssa. Hyödynsimme projektissa 

Camille Saint-Saënsin (1886) tunnetun Eläinten karnevaali -teoksen yksittäisiä osia sekä teoksesta tehtyä kuvitettua 

satukirjaa (1975). Lisäksi mukana oli muutama muu kulloiseenkin eläinaiheeseen liittyvä pieni laulu. Tärkeäksi 

musiikkiprojektille kokemuksellisuuden kannalta osoittautuivat lapsilähtöisyys, sadunomaisuus, mielikuvituksellisuus ja 

moniaistisuuden hyödyntäminen käytettävien opetusmenetelmien (soittaminen, laulaminen, kuuntelu, musiikkiliikunta, 

musiikillinen keksintä) valinnassa.  

               Tutkimuksessani tärkeässä roolissa ovat olleet lasten kertomukset musiikkiprojektikerroilla heränneistä 

merkityksellisinä koetuista kokemuksista, joista lapset pääsivät kertomaan heti kunkin projektikerran jälkeen 

toteutetussa ryhmäkeskustelussa. Nämä kertomukset ovat toimineet avaimina tehdessä havaintoja projektikertojen 

videoaineistosta kokemuksien ilmenemiseen liittyen. Merkityksellisiksi koetuilla kokemuksilla on tapana jäädä 

mieleemme pysyvästi (Dewey 2010, 50). Tutkimusote on narratiivinen. Analyysin kohteena ovat olleet kertomukset, 

videomateriaali sekä lasten ilmaisun tukena ryhmäkeskustelussa piirtämät piirrokset. Kokemuksien ilmenemistä 

kuvaavat pääluokat olen muodostanut seuraavasti: 1) sanallinen ilmaisu ja reflektio 2) sanaton viestintä (ilmeet, eleet), 

3) toiminnallinen reagointi ja 4) musiikillinen ilmaisu. Näiden pääluokkien sisällä on nähtävissä kokemuksien 

ilmenemisen monitasoisuus, mikä on myös oiva tutkimuskohde jatkotutkimukselle. 
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1 JOHDANTO 

Miksi tutkia elämyksiä ja kokemuksia? Elämykset ja kokemukset ovat luonteeltaan yksilöllisiä ja 

henkilökohtaisia. Itselle merkityksellisenä koettu asia voi hyvinkin olla toiselle täysin 

merkityksetön. Kokemus ei ole kaikille sama, ja näin ollen se ei myöskään ole irrotettavissa 

subjektista erilleen tarkasteltavaksi (Perttula 2007, 56). Kokemuksien ja kokemuksellisuuden 

tutkiminen tarjoavat tärkeää henkilökohtaista ja subjektiivista tietoa siitä, miten yksilö kokee 

kohtaamaansa tilanteet ja mitkä asiat hän kokee subjektiivisella tasolla merkityksellisinä. 

Musiikki on läsnä elämässä, niin ilossa kuin surussa, ja sen merkitystä on mahdollista syventää 

oman kokemusmaailman kautta. Musiikki tarjoaa elämyksiä. Musiikinopettajana tulen kohtaamaan 

monenlaisia oppilasryhmiä, joihin sisältyy erilaisia oppijoita ja oppimistyylejä. Kunkin oppilaan 

suhde musiikkiin on yksilöllinen. Musiikinopetuksessa on mahdollista hyödyntää monipuolisia ja 

elämyksellisiä työtapoja, kuten kuuntelua, musisointia, musiikillista keksintää, laulamista, 

soittamista sekä musiikkiliikuntaa, jotka yhdessä tukevat kokonaisvaltaista oppimista ja kasvua 

ihmisenä.  

Elämykset ja kokemukset ovat herättäneet mielenkiintoni opintojeni aikana niin musiikin- kuin 

soitonopetuksen kontekstissa. Lähdin tutustumaan aiheeseen ammattikorkeakouluopintojen aikana, 

jolloin opinnäytetyöni aiheeksi muodostui "Elämyksellinen soitonopetus". Kandidaatintutkielmassa 

jatkoin aiheesta laajemmin musiikinopetuksen pariin aiheena "Musiikki on elämystä! Elämys ja 

kokemus musiikin opetussuunnitelmien perusteissa". Tällä polulla matka on jatkunut myös 

kädessäsi olevaan pro gradu -tutkielmaan. Musiikin merkityksellisyys itselle ja ympäristölle ovat 

olleet asioita, joita on tullut pohdittua opintojeni polulla.  

Kokemuksen käsittäminen yksistään havaintokokemuksena ei ole kuitenkaan riittävää, vaan on 

tunnustettava toiminnan tiedollinen merkitys, mikä on myös pragmatismin lähtökohta (Määttänen 

2012, 43–45). John Dewey käsittää kokemisen tapahtuvan yksilön ja ympäristön toiminnallisessa 

vuorovaikutuksessa. Tästä syystä kokemus on Deweylle sekä sisäistä että ulkoista. Ulkoista se on 

siksi, että toimimme vuorovaikutussuhteessa ympäristön kanssa. Kokemus on Deweyn mukaan 

kokeellista toimintaa. (Määttänen 2009, 43–45, 58.) Tämä tutkielma perustuu pragmatistiseen 

kokemuksen käsitteeseen. Westerlund (2003, 17) viittaa Deweyhin todetessaan yksilöllisen 

musiikillisen kokemuksen syntyvän aina vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa. 

Westerlundin (2003, 6) näkökulma tutkia musiikkia kasvun päämääränä sekä sen välineenä 

perustuu Deweyn ajatukseen keinojen ja päämäärien yhdentymisestä (means-ends integration). Näin 



 

 

musiikkia ja musiikkikasvatusta lähestytään lähtökohtaisesti oppilaan kokemuksen näkökulmasta. 

Tämä on myös tutkimukseni perustava ajatus. Westerlund toteaa myös, että välineitä ja päämääriä 

tulee integroida hyvässä kokemuksessa ja elämässä. 

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat olleet kasvavassa määrin esillä monen muun eri osa-

alueen tavoin myös käytännön koulu- ja kasvatustyössä, sillä tutkimukset ovat osoittaneet niiden 

tärkeän merkityksen osana kasvua ja oppimista (Karppinen & Latomaa 2007, 11). Tutkiessani 

(Piippo 2014) elämyksen ja kokemuksen käsitteiden roolia musiikin opetussuunnitelmien 

perusteissa edellä mainitut käsitteet näkyivät muun muassa monipuolisten opetusmenetelmien 

valinnassa ja oppimisympäristöjen tarjonnassa, oppimisen merkityksellistäjänä, syventäjänä ja 

monipuolistajana sekä musiikin henkilökohtaisen merkityssuhteen synnyttäjänä. Pro gradu –

tutkielmassani puolestaan lähestyin kokemuksellisuuden ilmenemistä ja sen tutkimista toteuttamalla 

pienimuotoisen musiikkiprojektin 4–5-vuotiaiden musiikkileikkikouluryhmässä kevään 2014 

aikana. Kiinnostus toteuttaa tutkimus näin pienten lasten kanssa heräsi syksyllä 2013 aloittaessani 

musiikin koulutusohjelmassamme syventävien opintojen kurssin nimeltä ”Varhaisiän 

musiikkikasvatus”. Kurssi antoi erityisesti uutta musiikkikasvatuksellista näkökulmaa pienten lasten 

lähestymiseen ja opettamiseen. Siinä tarjoutui oiva mahdollisuus syventyä lisää varhaisiän 

musiikkikasvatukseen, sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin elämyksien valossa sekä samalla lisätä 

tietoutta lapsilähtöisestä musiikkikasvatuksesta ja käytännön toteutustavoista. Elämykset ovat jo 

lähtökohtaisesti tärkeä osa varhaisiän musiikkikasvatusta, mikä näkyy niin toiminnassa kuin 

tavoitteissa. Tutkimuksessani olen pyrkinyt selvittämään millä eri tavoin kokemukset ilmenevät, 

koska uskon että tämän asian tiedostamisesta on konkreettista hyötyä opetusta suunniteltaessa. Jos 

opettaja pystyy tulkitsemaan lapsen ilmentämiä kokemuksia, voi hän käyttää tulkintoja ohjenuorana 

kehittäessään opetustaan kohti merkityksellisempää ja kokonaisvaltaisempaa musiikkikasvatusta. 

Tätä ajatusta tukee myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU 2005, 20), jossa todetaan 

lapselle ominaisesta tavasta toimia seuraavaa: 

 eikkiminen  liikkuminen  tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen 

ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapselle luonteva toiminta vahvistaa 

hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen 

osallistumismah ollisuuksiaan.  oimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi my s 

ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Kun kasvattajat toimivat ja keskustelevat yh essä 

lasten kanssa sekä havainnoivat lasten toimintaa, heille avautuu kanava lasten 

ajatteluun ja maailmaan.  



 

 

Nämä edellä mainitut lapselle ominaiset toimintatavat huomioidaan toiminnan ja toteutuksen 

suunnittelussa, ja lisäksi ne ohjaavat kasvattajien tapaa toimia lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen 

kehittäminen tapahtuu arvioimalla lapsen ja kasvattajayhteisön toimintaa sekä 

varhaiskasvatusympäristöä. (VASU 2005, 20.) Tämä ajatus on sovellettavissa niin yleisesti 

musiikkikasvatuksen kuin opetuksen kehittämiseen erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessa. 

Tutkimusryhmäni 4–5-vuotiaat kuuluvat varhaisiän musiikkikasvatuksen piiriin.  

Hongisto-Åbergin, Lindeberg-Piiroisen ja Mäkisen (1994, 9) mukaan varhaisiän musiikkikasvatus 

käsittää musiikkileikkikoulutoiminnan lisäksi päiväkotien ja kerhojen musiikkikasvatuksen, alle 

kouluikäisten lasten soitonopetuksen sekä musisoinnin kodeissa. Musiikillisten tietojen ja taitojen 

sekä yksilön koko persoonallisuuden kehittäminen ovat varhaisiän musiikkikasvatuksen tärkeitä 

tehtäviä. Ensimmäiset musiikilliset kokemukset ovat ratkaisevassa roolissa musiikkikasvatuksen 

elämänikäisessä prosessissa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteissa (TOPS 2005) 

musiikilliset elämykset, valmiudet ja taidot muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja 

myöhemmin musiikkiharrastukselle. Tavoitteissa mainitaan myös elämysten avulla, leikin keinoin 

musiikillisen muistin ja musiikin kuunteluvalmiuksien harjaannuttaminen sekä monipuolisen 

kehityksen tukeminen. (TOPS 2005, 9.) Taiteen avulla on mahdollista tarjota lapselle 

merkityksellisiä kokemuksia. Taiteelliset kokemukset virittävät lapsen toiminnallisuuden ja vievät 

mukanaan. (VASU 2005, 23.) Musiikin opetuksen yleisissä tavoitteissa (POPS 2004, 232) 

korostuvat musisoinnin ja musiikin kuuntelun avulla saadut merkitykselliset kokemukset perustana 

musiikin ymmärtämiselle sekä käsitteellistämiselle. 

Tärkeäksi musiikkiprojektille kokemuksellisuuden kannalta osoittautuivat jo suunnitteluvaiheessa 

lapsilähtöisyys, sadunomaisuus, mielikuvituksellisuus ja moniaistisuuden hyödyntäminen 

käytettävien opetusmenetelmien (soittaminen, laulaminen, kuuntelu, musiikkiliikunta, musiikillinen 

keksintä) valinnassa. Kuten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (VASU 2005, 23) todetaan: 

” ai etta tekevän ja kokevan lapsen esteettisessä maailmassa on oppimisen iloa, taiteellista 

draamaa, muotoja, ääniä, värejä, tuoksuja, tuntemuksia ja eri aistialueiden kokemusten 

yh istelmiä.” Musiikkiprojekti suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä ryhmän 

musiikkileikkikouluopettajan kanssa. Päädyimme yhdessä tuumin eläinaiheeseen ja hyödynsimme 

projektissa Camille Saint-Saënsin (1886) tunnetun Eläinten karnevaali -teoksen yksittäisiä osia 

sekä teoksesta tehtyä kuvitettua satukirjaa (Musiikin satumaailma 1975). Näiden lisäksi 

projektikertoihin sisällytettiin muita pieniä lauluja, joissa syvennyttiin kulloinkin tunnin aiheena 

olleeseen eläimeen. 



 

 

Tutkimuskysymykseni on: 

Miten 4–5-vuotiaat ilmaisevat kokemuksiaan musiikkiprojektissa sanallisesti, 

sanattomasti ja toiminnallaan?  

Ulkoisesti voimme tehdä havaintoja muun muassa yksilön toiminnasta ja siinä tapahtuvista 

muutoksista, myös kielellisestä (sanat) ja ei-kielellisestä ilmaisusta (ilmeet ja eleet). Ulkoisten 

havaintojen lisäksi on tärkeätä tavoittaa yksilön oma ääni, toisin sanoen subjektiivinen kokemus, 

jotta kokemus tavoitettaisiin mahdollisimman totuudenmukaisena. Tässä tutkimuksessa tutkimusote 

on narratiivinen. Tärkeässä roolissa ovat lasten kertomukset musiikkiprojektikerroilla heränneistä 

kokemuksista, joita olen peilannut videotallenteeseen ja tehnyt siitä havaintoja kokemusten 

ilmenemiseen liittyen. 

 utkielman nimessä oleva kysymys ”Missä se etana on?” viittaa lapsien mielikuvitukseen 

musiikkiprojektin aikana. Etana ei kuulunut projektissa käsittelemiimme eläinten joukkoon, mutta 

silti eräs lapsista kyseli useasti etanan perään vakuuttaen, että hän tietää että etana on myös Eläinten 

karnevaalissa. ”Minä olen nähnyt sen”  lapsi sanoi. Ja tottahan se voi hyvinkin olla. 

Tästä matkasta kuuluu kiitos ohjaajalle, musiikkiprojektissa mukana olleelle 

musiikkileikkikouluopettajalle sekä -ryhmälle ja erityisesti rakkaalle matkakumppanilleni, Hellulle! 

  



 

 

2 PRAGMATISTINEN KOKEMUKSEN KÄSITE 

Elämyksen ja kokemuksen käsitteille ominaista on niiden monimerkityksellinen luonne. 

Kasvatuksen parissa ne liitetään usein seikkailukasvatukseen ja elämyspedagogiikkaan. Käsitteitä 

voidaan lähestyä esimerkiksi pragmatistisesta tai mannermaisen fenomenologian näkökulmista. 

Elämyksen käsitteen määritteleminen on osoittautunut ongelmalliseksi siitä syystä, että käsite on 

sinänsä nuori, eikä sitä ole tänäkään päivänä pystytty yhdentekevästi määrittelemään. Tämän lisäksi 

elämyksen käsitteelle ei löydy kaikista valtakielistä edes omaa termiä. Määritelmät vaihtelevat eri 

kieliltä käännettäessä, eivätkä ole yksiselitteisiä kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen kontekstissa 

(Karppinen & Latomaa 2007, 11). 

Keskeistä pragmatismille kokemuksessa on ottaa huomioon toiminnan tiedollinen merkitys. Tästä 

syystä on osoittautunut tarpeelliseksi laajentaa kokemuksen käsite käsittämään havaintokokemusta 

enemmän (Määttänen 2009). Ihminen toimii vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, jossa myös 

kokeminen tapahtuu. Näin ollen kokemus ei ole ainoastaan sisäinen, vaan se on aina kytköksissä 

myös ulkoiseen. Keho ja aistielinten omaisuudet mahdollistavat tiedon hankinnan ympäristöstä sekä 

maailman kokemisen. Tiedon hankinnassa emme voi ohittaa tiedonhankkijan ominaisuuksia, vaan 

ne ovat aina osa kokemusta (Määttänen 2009, 43–45).  

Dewey (2010) käyttää yksittäisestä kokemuksesta puhuessaan käsitettä an experience. Elämyksen 

käsitettä hän ei suoranaisesti käytä. Pro gradu –tutkielmani keskittyy kokemuksellisuuden 

ilmenemisen tutkimiseen, jossa tutkimuskohteena ovat lasten toiminta, sanallinen sekä sanaton 

ilmaisu. Fenomenologia tutkii ihmisen kokemusta ilmiöstä tai ilmiötä kokemuksen kautta, kun taas 

pragmatismi lähestyy kokemuksen tutkimista käytännön toiminnasta käsin. Toisin sanoen siitä 

näkökulmasta, miten kokemuksellisuus ilmenee käytännössä toiminnan kautta, mikä on myös 

lähtökohta tutkimukselleni. Lähestyn tutkimuksessani kokemuksen käsitettä Deweyn pragmatistisen 

kokemusfilosofian kautta. Tutkimuksessa korostuvat käytännönläheisyys, toiminnan merkitys ja sen 

havainnoiminen. 

2.1 Deweyn kokemuksen käsite pragmatismissa 

John Dewey (1859–1952) oli yhdysvaltalainen filosofi ja psykologi sekä yksi arvostetuimmista 

1900-luvun kasvatuspsykologeista. Dewey jatkoi Charles Sanders Peircen ja William Jamesin 

jalanjäljillä kehittäen filosofista ajattelutapaa, pragmatismia. Deweylle pragmatismi tarkoittaa 

inhimillisen kokemuksen pohjalta keskeisten uskomusten kriittistä arviointia. Kriittinen arviointi 



 

 

käsittää sellaisia uskonnollisia, moraalisia, poliittisia ja tieteellisiä käsityksiä, jotka eivät ole 

perusteltavissa ihmisten kokemuksista käsin, vaan kokemuksen ulkopuolisten tekijöiden avulla. 

Näillä ulkopuolisilla tekijöillä tarkoitetaan kyseenalaistamattomia perinteitä, auktoriteettiuskoa tai 

kokemuksesta irtautunutta spekulaatiota. (Alhanen 2013, 47.) Peircen (CP 5.402; ks. Pihlström 

2008, 31; suom. Niiniluoto 2002, 118) pragmaattisella maksiimilla eli pragmatismin 

metodologisella periaatteella tarkoitetaan hänen julkilausumaa:  

 utki mitä vaikutuksia  joilla voi aan ajatella olevan käytänn llisiä seurauksia  

käsitteen o jektilla arvioi aan olevan.  äll in käsityksemme näistä vaikutuksista on 

yhtä o jektia koskevan käsityksemme kanssa.  

Tiivistetysti ilmaistuna pragmatismi arvioi asiaa niiden käytännön seuraamusten kautta, joita asialla 

on. Vallitsevien ajattelutapojen tutkiminen ja arvioiminen sekä niille kokemukseen perustuvien 

vaihtoehtojen tavoitteleminen ovat pragmatismin tärkeitä tehtäviä. Pragmatismin pyrkimys on 

tuottaa uudenlaisia käsitteitä ja käsitystapoja sekä kokeilla niitä käytännössä. (Alhanen 2013, 47.)  

2.1.1 Ekologinen kokemusfilosofia 

Lähtökohtana Deweyn kokemusfilosofialle on elävien olentojen (eliöiden) ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa tapahtuvan kokemisen analysoiminen, johon hän on soveltanut myös 

uudenlaiseen näkemykseen ihmiskokemuksen syntymisestä. Alhasen (2013, 9) mukaan 

kokemuskäsitys on lähtökohta huomioon ottaen ekologinen. Deweyn pragmatistinen filosofia 

perustuu hänen käsitykseensä inhimillisestä kokemuksesta, joka pohjautuu Charles Sanders Peircen 

(1839–1914) sekä William Jamesin (1842–1910) teorioihin.  Kokemuksen käsitteen taustalla 

vaikuttavat ajatukset yksilön ja ympäristön erottamattomasta vuorovaikutuksesta, näkemykset 

inhimillisen toiminnan kokeilevasta luonteesta sekä kokemisen jatkuvasta kehittymisestä (Alhanen 

2013, 9). 

Toiminnan merkitys korostuu väistämättä, kun kokemista tutkitaan elävän olennon ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa tapahtuvana ilmiönä. Deweyn mukaan toiminta (action) on tärkeässä asemassa 

kokemisen ohjaajana. Lisäksi Dewey painottaa kokemuksen käsittämistä itsessään kokeellisena 

toimintana, minkä hän toteaa koskevan kaikkia eläviä olentoja. Lähtökohtana on Peircen käsite 

inquiry, jolla tarkoitetaan käytännöllistä tutkimusta (Pihlström 2007). Deweyn mukaan toiminnan 

näkökulma kokemuksen tutkimisessa on samalla ratkaisu kokemuksien yhtenäisyyteen 

yhdistettyihin ongelmiin. (Alhanen 2013, 58–59.) 



 

 

Elävän olennon ja ympäristön toiminnallinen vuorovaikutus muodostuvat Deweyn mukaan teoista 

(acts) sekä niiden seurausten läpikäymisestä (undergoing of consequences). Alhasen (2013, 59–60) 

mukaan Dewey eroaa muista aikansa filosofeista siinä, ettei hän tee suurempaa eroa ihmisen ja 

muiden elollisten olentojen toiminnan välille. Kaikkia elollisia yhdistävä tekijä on pyrkiä 

toiminnallaan edistämään elämää. Deweyn kokemuskäsitteessä korostuvat teot ja niiden seuraukset, 

mikä on pragmatismin perusta. Tunteiden, ajatuksien, aistimuksien ja muun kokemusaineksen 

sivuuttamista kokonaan kokemuskäsitteestä Dewey perustelee sillä, että ne määrittyvät toimintansa 

kautta. (Alhanen 2013, 59–60.) Dewey (MW 9.147, ks. Alhanen 2013, 60) käsittää kokemuksen 

perusrakenteeksi tekojen ja niiden seurausten läpikäymisen:, 

Kokemuksen  luonteen voi ymmärtää vain huomioimalla, että siihen sisältyy 

erityisellä tavalla yhdistynyttä aktiivisuutta ja passiivisuutta. Aktiiviselta puoleltaan 

kokemus on kokeilemista – tätä merkitystä ilmentää selkeästi siihen liittyvä termi 

kokeellisuus. Passiiviselta puoleltaan kokemus on läpikäymistä. Kun koemme jotakin 

ja toimimme suhteessa siihen, teemme jotakin sen kanssa. Tämän jälkeen otamme 

vastaan tai käymme lävitse tapahtuneen seuraukset. Teemme jotakin jollekin asialle, 

joka tekee vastavuoroisesti meille jotakin. Tällainen on kokemuksen erityinen 

koostumus. 

Kokeminen käynnistyy, kun elävä olento pyrkii vaikuttamaan ympäristöön. Dewey painottaa 

kokemisen olevan aina kokeilua (experimenting), koska eliö ei pysty ennalta arvaamaan toimintansa 

seurauksia. Kokemuksen muodostumiseen vaikuttavat eliön tavoitteet ja ennakoinnit. Tulee 

kuitenkin muistaa, etteivät yksistään teot riitä saamaan aikaan kokemusta. Kokemus on kokonainen, 

kun tekoihin liitetään niiden aiheuttamat seuraukset. Toisin sanoen eliö ymmärtää jollain tapaa 

toimintansa aiheuttamat seuraukset. Kokemus on siis kaksisuuntainen: ensiksi eliö kokee jo 

toimiessaan teon seuraukset, minkä tuloksena nämä seuraukset johdattavat toiminnan 

uudelleensuuntaamiseen. Eliön toimiessa ympäristössään se väistämättä joutuu kohtaamaan 

ympäristön vaikutuksen toimintaansa. Se miten eliö ympäristön kokee vaikuttaa suoraan toiminnan 

ohjaamiseen. Eliö muovaa tarvittaessa toimintaa, pyrkimystään tai vaihtaa ympäristöään, mikäli 

kyseinen ympäristö ei ole yhdenmukainen eliön pyrkimysten kanssa. (Alhanen 2013, 61.) 

2.1.2 Semioottinen kolmio 

Semiotiikka, joka tunnetaan myös nimellä merkkioppi, on merkkien tutkimiseen keskittynyt 

filosofinen suuntaus. Kiinnostuksen kohteena ovat aivoihimme muodostuneet käsitteiden 



 

 

rakenteelliset suhteet, joita semiotiikka pyrkii eri mallien avulla havainnollistamaan. Asiat saavat 

merkityksensä asioiden välisten suhteiden kautta. (Fiske 1992, 61.) 

Semioottinen kolmio (ks. kuva 1) kuvaa yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta semiotiikan 

näkökulmasta. Semioottisen kolmion mukaan toiminta on tärkeässä roolissa ohjaten tulkintaamme 

havaitusta ympäristöstä. Toisin sanoen käsitämme maailmaa vasta kun osaamme toimia siinä. 

(Määttänen 2009, 126–127.) Merkillä tai merkkivälineellä voidaan tarkoittaa mitä tahansa 

havaittavaa, tuotettavaa  tai  toimintaan liittyvää objektia eli kohdetta kuvaavaa merkitystä (sana, 

kuva, ääni tms.), jonka tulkitsija kohteelle kulloinkin antaa. Tietty sana ja objekti tarvitsevat 

tulkitsijan, jotta ne saavat merkityksen. Merkitys on siis aina tulkitsijasta riippuvainen. Esimerkiksi 

sana kukka ja itse objekti saavat merkityksensä tulkitsijan kautta. Tulkitsin on merkin ja sen 

käyttäjän luoma aineeton käsite. Tulkitsin on se mielikuva, jonka merkki yksilössä herättää ja miten 

tämä merkin ymmärtää. (Fiske 1992, 63–69.) Peircen pragmatistinen filosofia on nimennyt 

semioottisen kolmion osatekijät seuraavasti: merkki (representamen), kohde (object) ja tulkitsin 

(interpretant). Peirce painottaa kolminotaation osatekijöiden olevan tiiviisti yhteydessä toisiinsa 

eikä niitä voi käsittää irrallisina. (Peirce 1985, 2–23.) Peirce käsittää ajattelun olevan pohjimmiltaan 

merkkien tulkitsemista. Kun tulkitsemme merkkejä muodostamme samalla uusia merkkejä, jotka 

sitten toimivat myöhemmin mallikuvioina. (Haaparanta 2008, 57.) 

 

Kuva 1. Semioottinen kolmio (Määttänen 2009, 126). Kuvassa olevat kirjaimet tarkoittavat 

seuraavaa: O on objekti, M on merkki tai merkkiväline ja I on interprantti eli tulkitsin (subjekti). 

Näin siis Deweyn kokemusfilosofia pohjautuu ekologiseen kokemuskäsitteeseen, jonka mukaan 

kokeminen tapahtuu elävän olennon ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Dewey käsittää ihmisen ja 



 

 

muiden elollisten olentojen kokemuksen muotoutumisen olevan perustaltaan samanlainen. Yleisesti 

käsitys ihmiskokemuksesta eroaa eliöiden kokemuksesta ja vaatii tarkennusta. 

2.1.3 Ihmisen kokemus 

Dewey pitää ihmisen biologisia taipumuksia erityislaatuisina verrattuna muihin elollisiin olentoihin. 

Ihmislapsi on ehdottoman riippuvainen tästä huolehtivasta toisesta ihmisestä, vaistot jäävät 

heikoiksi ja lisäksi kehitys täysikasvuiseksi yksilöksi vie aikaa. Ihmisellä on huomattavan paljon 

muihin eläimiin verrattuna synnynnäisiä taipumuksia, joiden kehittyminen on riippuvainen 

ympäristön ärsykkeiden luonteesta sekä toiminnasta. Erityislaatuisuus näkyy myös kulttuurisessa 

ympäristössä, jossa kokemistamme ohjaavat ”toisten ihmisten ja aikaisempien sukupolvien 

vaikutukset”. (Alhanen 2013, 79,81.)  

Kokemusfilosofian kehittämisessä korostuu ihmislapsen kehityksen tutkiminen. Dewey painottaa 

lasten tutkivaa asennetta ympäristöä kohtaan ja omien kykyjen kokeilemista. Lapset Dewey mieltää 

aktiivisiksi ja uteliaisiksi kokeilijoiksi. (Alhanen 2013, 83.) Ekologisen kokemusfilosofian 

lähtökohdan lisäksi Dewey liittää ihmiskokemukseen seuraavat käsitteet: yllyke, tottumus, halu, 

muisti, mielikuvitus, äly, kielellinen merkitys, mieli ja tietoisuus. Selvitän seuraavaksi miten nämä 

käsitteet liittyvät ihmiskokemukseen ja myös toisiinsa. 

Ihmiselle ominaista on taipuvaisuus sosiaalisuuteen ja kommunikaatioon. Yhteistoiminta on 

tärkeässä asemassa lapsen kehityksen ohjaajana. Deweyn mukaan ympäristön ärsykkeet saavat 

ihmislapsessa aikaan yllykkeitä (impulses) (MW 9: 29–33, 47–51, 68–70). Yllykkeet ovat niin 

kutsuttuja orastavia tuntemuksia, joihin sisältyy kehon tapailevia liikkeitä. Esimerkkinä Alhanen 

(2013, 82) mainitsee vastasyntyneessä ihmisessä heränneen näläntunteen, joka ilmenee 

epämääräisenä levottomuutena sekä hamuilevina liikkeinä. Lapsi ei pysty kokemaan ravinnon 

tarvetta jäsentyneenä näläntunteena ja liittämään siihen hallittuja kehontoimintoja. Dewey toteaa, 

että lapsen yllykkeiden kehittyminen tarkemmiksi tuntemuksiksi ja yhtenäisiksi toiminnoiksi on 

täysin riippuvainen siitä, kuinka aikuiset niihin vastaavat. Lapsi kykenee toimimaan 

vastavuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. Lapsen saadessa ruokaa hänen epämääräiset yllykkeet 

jäsentyvät tunteiksi ja yhtenäiseksi toiminnaksi. Yllykkeille ominainen piirre on, että ne voivat olla 

yhdistyneitä toisiinsa. Esimerkiksi näkökykyyn ovat itse näkemisen lisäksi yhdistyneitä liikkuminen 

ja koskettaminen, jotka yhdessä muokkaavat kyseistä kykyä eri suuntiin. Tätä Dewey 

havainnollistaa esimerkillä polttavan liekin koskettamisesta muodostetusta tapahtumasarjasta. 

Liekin koskettaminen muokkaa yllykkeitä, jotka vaikuttavat lapseen, kun tämä seuraavan kerran 



 

 

näkee tulen. Näin ollen ihmiskokemusta hallitsevat kokemuksien tuloksena muovautuneet 

toiminnot, eivät muille eläville olennoille ominaiset lajityypilliset vaistot tai automatisoituneet 

refleksit. (Alhanen 2013, 81–82, 84.) Alhasen (2013, 84) mukaan liike vetää käsi pois liekistä on 

refleksinomainen, mutta toimintaan on kytkettynä moninaisia muita yllykkeitä kuten näkö, liike ja 

kosketus. Eläimillä automaattiset refleksit ja vaistot ovat kehittyneempiä ja elämästä selviytymisen 

ehdottomia keinoja. 

Edellä kuvattu yllykkeiden moninaisuus sekä niiden kehityksen riippuvaisuus muiden toiminnasta 

tukevat ajatusta inhimillisen kokemuksen muovautuvuudesta. Ihminen on kykenevä reagoimaan 

ympäristön muutoksiin ja myös tarpeen vaatiessa kykenevä muuttamaan toimintaansa. Dewey 

korostaa, että lapsuus on kokemisen joustavimman muovaamisen aikaa. Aikuiseksi tullessa prosessi 

vaikenee ja hidastuu. (Alhanen 2013, 84–85.) 

Tottumus (habit), joka suomennetaan myös tavaksi, on yksi Deweyn kokemusfilosofian 

keskeisimmistä käsitteistä. Vakiintuneet tottumukset jäsentävät kokemusta ja tekevät toiminnasta 

hallittua. Dewey määrittää tottumuksen käsittämään kaikkia hankittuja toimintoja. (MW 9: 50–55, 

70–71.) Tottumukset ovat syntyneet yhteisön elinympäristöönsä sopeutumisen seurauksena. Nämä 

omaksutut tottumukset ohjaavat Deweyn mukaan ihmiskokemusta. Kokemuksen sääteleminen on 

huomaamattomasti tapahtuvaa, sillä tottumuksen kerran muotouduttua se tapahtuu jatkossa hyvin 

tiedostamattomasti: valikoi ympäristöstä ärsykkeitä sekä ohjaa niistä syntyneitä yllykkeitä ja 

toimintoja. Dewey toteaa tottumuksien olevan minuutemme tiedostamatonta ydintä. Huomioimisen 

arvoista on, että Dewey lähestyy tottumusten näkökulmasta kaikkia niitä toimintoja, jotka hän 

käsittelee ihmiskokemukseen kuuluvaksi. Dewey uskoo kokemuksen kehittymisen olevan 

varsinaisesti tottumusten muodostumista. (Alhanen 2013, 86–87.) 

Tottumuksia on Deweyn mukaan kahdenlaisia: jähmeitä sekä joustavia. Jähmeille tottumuksille 

tyypillistä on, että ne pystyvät kerran muodostuttuaan ohjaamaan toimintaa tiettyyn suuntaan 

samalla voimistaen itse itseään. Tottumusten jähmeyttä lisäävät esimerkiksi samanlaisena jatkuva 

toiminta tai eri toimintojen tiukka erottaminen toisistaan. Joustavat tottumukset sisäistetään 

toiminnan kautta ja ne myös pystyvät muuttumaan toiminnan vaikutuksesta. Ne eivät siis ole 

synnynnäisiä tai ennaltamäärättyjä. Tottumusten joustavuuteen vaikuttavat niiden omaksumiseen 

liitetyt olosuhteet ja yhteistoiminta. Joustavuutta tukevat muun muassa omaksumisen yhteydessä 

hyväksytty muuntelu, kokeilu, kannustus eri toimintojen yhdistämiseen ja oman toiminnan 

pohtimiseen älyllisesti. (Alhanen 2013, 88–89.) 



 

 

Yllykkeet syntyvät ihmisen toimiessa vuorovaikuksessa ympäristönsä kanssa. Yksilölliset 

tottumukset taas ohjaavat syntyneitä yllykkeitä suuntaamalla ne varsinaisiin kokemisen ja 

toiminnan muotoihin. Tyypillistä tottumuksille on, että ne muotoutuvat toiminnan vaikutuksesta. 

Elinympäristön olosuhteiden muutokset saavat yksilöissä viriämään uusia yllykkeitä, joiden 

käsitteleminen ei ole mahdollista omaksuttujen tottumusten avulla. Tällaisia toisenlaiseen 

toimintaan ohjaavia yllykkeitä Dewey nimittää kokemuksen muutosten käynnistäjiksi.  (Alhanen 

2013, 90–91.) 

Yllyke muuttuu haluksi (desire) silloin, kun ihminen ei toteuta yllykettään. Yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa tapahtuvat muutokset ovat halujen lähtökohta.  Deweyn mukaan halu on tavoite 

saattaa toiminta päätökseen. Ne saavat ihmisen keskeyttämään totutun toiminnan ja arvioimaan 

uudelleen toimintaansa. Tilannesidonnaisuus, riippuvuus yksilön omaksumista tottumuksista, 

ympäristön olosuhteista sekä tapahtumista ovat asioita, joita Dewey korostaa osana halua. Halut 

kykenevät muuttumaan kokemuksen ja toiminnan mukana. (Alhanen 2013, 91–92; MW 9: 132–

134.) 

Muistilla (memory) Dewey tarkoittaa kykyä säilyttää menneistä kokemuksista merkityksellisiksi 

koettuja asioita, joihin on mahdollista palata myöhemmin. Muisti säilyttää ja hävittää kokemuksia. 

Dewey korostaa, että aikaisemmat kokemukset ovat perustana uusille kokemuksille. Kokeminen ei 

ole puhdasta havaitsemista, sillä havainnot ovat muistikuvien kanssa sekoittuneita. Voimme 

palauttaa mieleen aikaisempiin kokemuksiin liittyviä tilanteita ja näin ne myös ohjaavat 

toimintaamme uusissa tilanteissa. (Alhanen 94–95.) Muistin avulla ihminen muodostaa menneistä 

kokemuksista tarinoita. 

Käytännön toimien kokemuksissaan ihminen elää hetkessä ja tehtäväänsä 

uppoutuneena. Myöhemmin ajatuksissa nämä hetket muodostavat tarinan, jolla on 

alku ja keskikohta, ja se etenee kohti huipentumaa tai epäonnistumista. Menneet 

kokemukset herätetään eloon nykyhetken joutilaisuuden tuottaman tyhjyyden 

torjumiseksi. Muistin perusvire on siten pikemminkin haaveileva ja 

mielikuvituksellinen kuin tarkkojen havaintojen kokoelma. (MW 12: 82.) 

Mielikuvituksen (imagination) avulla ihmisen on mahdollista hyödyntää muistojaan a muunnella 

kokemuksiaan niiden avulla vapaasti. Dewey selittää lasten voimakkaan mielikuvituksen olevan 

seurausta siitä, etteivät he kykene toimimaan kaikkien toiveidensa mukaisesti. Mielikuvitus 

puolestaan mahdollistaa toimimisen halujen mukaan. Dewey painottaa, että lapset hankkivat 



 

 

sisällön mielikuvitukseen aina omasta kasvuympäristöstään. Mielikuvituksen avulla ihminen 

kykenee varautumaan mahdollisiin tuleviin tilanteisiin. Nämä ovat mielikuvituksen merkittäviä 

tehtäviä ihmiskokemuksessa. Dewey mainitsee yhtenä ihmiselämän suurena haasteena sen, että 

mielikuvitus saataisiin palvelemaan toiminnan edistämistä ja kokemuksen kehittymistä. Dewey ei 

kuitenkaan tähtää mielikuvituksen alistamiseen kokonaan käytännöllisille päämäärille. (Alhanen 

2013, 96–98; MW 10: 10–11.) 

Älyllinen ajattelu (intelligent thought) perustuu Deweyn käsityksen mukaan ehdottomasti 

toimintaan ja sen rinnalla kehittyvään kokemukseen. Dewey toteaa älyllisyyden lähtökohdan olevan 

se, että ihminen hahmottaa tekojensa ja niiden seurausten väliset yhteydet. Tulee kuitenkin muistaa, 

ettei kaikki toiminta ole luonteeltaan aktiivista älyllistä ajattelua vaativaa. Dewey painottaa ajattelun 

lähtökohdan olevan kokemuksessa itsessään, ei sen ulkopuolella. Tämä näkyy tavassamme ajatella 

maailmaa omien pyrkimysten kannalta. (Alhanen 2013, 100–101.) Dewey pitää älyllisyyttä täysin 

kokemussidonnaisena, sillä se on sidoksissa yksilön ruumiiseen, toimintaan sekä ympäristön 

olosuhteisiin (Alhanen 2013, 103). 

Kokemuksille annetut merkitykset (meanings) ja niitä ilmaiseva kieli (language) muovaavat yhdessä 

ihmiskokemusta. Dewey esittää merkityksien olevan yhteistoiminnan välineitä, jotka toiminnan 

ohella saavat alkunsa ja kehittyvät. Dewey toteaa ihmiskokemuksen kehittymisessä olevan kyse 

siitä, että  tavat (habit) muuttuvat tutkimuksen (inquiry) edetessä. (Alhanen 2013, 107–108.) Dewey 

kritisoi ajatusta itsestään selvistä merkityksistä ja korostaa asioille syntyvän merkityksen vasta 

asetuttuaan osaksi yksilön ja sen ympäristön vuorovaikutuksessa syntyviä tilanteita (Alhanen 2013, 

110; LW 1: 138–145). 

Kieli on erottava tekijä ihmisen ja muiden eliöiden kokemistavoista puhuttaessa. Sen avulla on 

mahdollista kommunikoida merkityksiä ja säilyttää niitä sukupolvelta toiselle jaettavaksi. 

Merkityksellä tarkoitetaan asiassa havaittua tai pääteltyä samanlaisena tai ennakoitavalla tavalla 

tapahtuvaa käyttäytymistä, joka ilmenee toiminnan yhteydessä. Kieli toimii kokemuksien 

erittelijänä ja täsmentäjänä. Deweyn mukaan kielellisessä ilmaisussa käytetyt merkitykset 

viittaavaat yksilöllisten kokemusten sijasta asian ominaisuuteen. Ongelma on merkityksien 

yksiselitteisen määritelmän löytäminen. Ihmisien käyttämät asioiden merkitykset kun uudistuvat 

koko ajan toimiessaan. Kieli avartaa ja rikastuttaa kokemusta. (Alhanen 2013, 111–112.) 

Tutkimukseni näkökulmasta ”puhuttu kieli” ei  ole ainoa väline merkityksien ilmaisemiseen. 

Tutkimuskysymyksissä kokemuksellisuuden ilmenemisen tutkiminen on rajattu käsittämään lapsen 

sanallisen ilmaisun lisäksi sanatonta ilmaisua sekä toimintaa. Lapsen kielellinen ilmaisu jää usein 



 

 

suppeaksi, ja näin ollen nonverbaalinen viestintä yhdessä toiminnan kanssa antavat laajemman 

kuvan lapsen kokemuksista.  

Mieli (mind) rakentuu Deweyn mukaan merkityksien omaksumisen ja niiden kommunikoimisen 

prosessina. Esimerkkinä Dewey käyttää lapsen mielen kehittymistä yhteistoiminnassa opittujen 

yhteisön merkityksien avulla, lisäksi sisäistetyn tavan maailman hahmottamiseen sekä omaan 

toimintaan. Lapsille tyypillistä on, että he liittävät merkitykset niitä käyttäviin ihmisiin. 

Yhteistoiminnan lisäksi merkityksen oppimiseen sisältyy yksilöllinen näkökulma. Kieli 

mahdollistaa oman toiminnan tarkastelun eri ihmisten näkökulmista sekä eri rooleihin asettumisen. 

Dewey käsittää mielen elävän ruumiin toimintamuodoksi. Mieli ohjaa kokemista ja määrittää 

toiminnan, jolla ärsykkeisiin vastataan. Elävien olentojen ainutlaatuisuus sekä kokemuksen 

kehittyminen toiminnallisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa johtavat siihen, että jokaisen 

yksilön kehitysprosessi on yksilöllinen ja tästä syystä kokemuksien voidaan ajatella olevan erityisiä 

muunnelmia ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena syntyvistä mahdollisuuksista. Yksilöllinen 

minuus mahdollistaa oman itsensä tarkastelun lisäksi suhteen tarkastelun ympäristöön, unohtamatta 

omaa toimintaa ja sen seurauksia. (Alhanen 2013, 114–115.) 

Tietoisuus (consciousness) on Deweyn mukaan maailmassa vaikuttava toimija. Se aktivoituu, kun 

yksilön omaksutut merkitykset eivät toimi halutulla tavalla. Osa omaksutuista merkityksistä on 

koko ajan pienessä muutoksessa, mistä johtuen ihmisen ajatellaan Deweyn mukaan olevan miltei 

koko ajan tietoinen omasta toiminnastaan. Dewey korostaa tietoisuuden olevan sidonnainen ihmisen 

toimintaan ja tilanteeseen. Tietoisuus käsittelee käsillä olevia merkityksiä vastaamaan tilanteessa 

vaadittavaa toimintaa. (Alhanen 2013, 116–117.) 

Dewey käsittelee ihmiskokemusta sen vuorovaikutuksesta käsin ympäristöön ja muihin elollisiin. 

Edellä käsitellyt Deweyn ihmiskokemukseen liittyvät käsitteet ovat selvästi yhdistyneitä toisiinsa. 

Tiivistetysti ympäristön herättämät ärsykkeet saavat aikaan yllykkeitä, joiden liikkeelle laittamaa 

toimintaa ohjaavat omaksutut tottumuksemme. Pidätettyjen yllykkeiden synnyttämät halut 

vaikuttavat Deweyn mukaan merkittävästi kokemuksemme muovautumiseen. Muisti, mielikuvitus 

ja älyllinen toiminta puolestaan vaikuttavat halun muovautumiseen. Älyllisen päättelyn avulla ensin 

haluja käsiteltyämme pystymme ohjaamaan toimintaamme. Merkitykset vaikuttavat kokemukseen 

sitä erittelevästi, täsmentäen, avartaen tai rikastuttaen. Sisäistettäessä kielellisiä merkityksiä 

kehittyy ympäristöön sekä sosiaaliseen yhteisöön sopeutumista edesauttava mieli. Ihmismieli on 

alati kehittyvä, sillä merkitykset syntyvät yksilön tietoisen prosessoinnin ja yhteisöllisen viestinnän 



 

 

tuloksena. Aikaisemmat kokemukset antavat pohjan uusille kokemuksille. (Alhanen 2013, 120–

121.)  

2.2 Kokemuksen käsite musiikkikasvatuksessa 

Pikkarainen (2000, 109) toteaa haasteelliseksi muodostaa Deweyn kasvatusfilosofiasta 

yksiselitteistä kokonaiskuvaa. Tätä Pikkarainen perustelee sillä, että Dewey tarkastelee hyvin laajaa 

ja monimuotoista ongelmakenttää, joka väistämättä voi johtaa muun muassa ristiriitaisiin 

näkemyksiin, alati muuttuvaan tapaan ajatella ja lisäksi tapaan kirjoittaa epäanalyyttisesti. Mitä 

ilmeisimmin pyrkimys oli ollut kova saada aikaan uusi luova tutkimusote. Pikkarainen perustelee 

myös näkemystään tarkastella Deweytä sivistysteoreetikkona.  

Kokemuksista puhuttaessa osana kasvua on hyvä muistaa etteivät kaikki kokemukset ole 

kasvatusfilosofisesti samanarvoisia. Kasvatuksellisesti arvokkaat kokemukset ovat kasvua edistäviä. 

Kun oppija kokee kokemuksensa arvokkaaksi, kokemus musiikista on myös kasvua tukevaa 

(Westerlund 2003). Dewey tarkoittaa kasvatuksella ja kasvulla pitkälti samaa asiaa. Kasvu on 

kasvatuksen päämäärä tai lopullinen tavoite (aim) (Dewey 2007 [1897]). Kasvun hän korostaa 

olevan kaikille yhteinen biologinen ilmiö, joka johtaa uusiin toimintatapoihin. Kokemukseen 

sisältyy yksilön aktiivista ja passiivista vuorovaikutusta  ympäristön kanssa. Kasvu korostaa 

eritoten yksilön aktiivista roolia toiminnassa sekä toimintatapojen muutoksessa. Toimintapojen 

muuttuminen on kasvun ehdoton edellytys, jota Dewey kutsuu plastisuudeksi (muovautuneisuus). 

Plastisuus on ihmiselle tyypillistä ja synnynnäistä, mutta tavan muuttuessa rutiininomaiseksi se on 

samalla kasvua estävä. Kasvu näkyy uusien toimintatapojen vakiintumisena. (Pikkarainen 2000, 

118.) 

Deweyn kasvatusajatukset ovat olleet ajankohtaisia myös tällä vuosituhannella. Dewey on käsitellyt 

tuotannossaan muun muassa kokemuksellista oppimista, teoriaa toiminnasta, konstruktivistista sekä 

sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä. Kokemuksellinen oppiminen nojaa humanistisen 

psykologiaan ja sen aatteisiin. Se korostaa itsereflektion merkitystä osana oppimista. 

Oppimisprosessissa opettajan rooli näkyy pääasiassa asiantuntijana sekä oppimisen ohjaajana 

tavoitteiden suuntaisesti, ja oppimistilanteet toteutetaan ryhmätyöskentelynä tehtäviä tehden tai 

keskustellen. Tärkeässä asemassa ovat oppijan kokemukset ja elämykset, joiden huomioon 

ottaminen tähtää yksilönä kehittymiseen. Opetuksen tavoitteissa korostuvat tämän lisäksi pyrkimys 

henkiseen kasvuun sekä itsensä toteuttamiseen. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 140–141.) 



 

 

Kokemuksellinen oppiminen on lähestymistapa, joka yhdistää kokemuksen, havainnon, kognition ja 

toiminnan. Tätä kokonaisvaltaista ajattelua kuvastaa David Kolbin (1984) kehittämä 

kokemuksellisen oppimisen malli. Kolbin mukaan kokemuksellinen oppiminen on prosessi, jossa 

tieto syntyy kokemuksen muuntamisen eli transformaation kautta. Edellytyksenä oppimiselle 

oppijan täytyy ensin käsittää ja ymmärtää kokemansa, jonka voi sitten muuntaa johonkin muotoon. 

Tästä koostuu mallin keskeinen ajatus. Oppimisprosessissa vuorovaikutuksessa ovat sekä 

tiedostamaton että tiedostettu tietämys. Tiedostamattomaan tietämykseen sisältyvät esimerkiksi 

tunteet ja aistimukset, kun taas tiedostettuun tietämykseen käsitteet ja symbolit. (Räsänen 2000, 11.) 

Pragmatismi käsittää kokemuksen syntyvän tekojen ja niiden seurausten yhtälönä. Kun yksilö 

ymmärtää tekojensa seuraukset jollain tapaa, voi hän myös suunnata toiminnan uudelleen. Sama 

periaate on nähtävissä kokemuksellisessa oppimisessa. Kokemus syntyy yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa. Näin ollen myös toimintaan vaikuttavat ympäristön lisäksi yksilön tavoitteet ja 

ennakoinnit. Kokemus on kokeellista toimintaa. 

Konstruktivismi on 1980-luvulla pinnalla ollut suuntaus, minkä löytäjäksi Deweytä kutsutaan. 

Konstruktivistinen teoria perustuu Jean Piaget’n, David Ausubelin sekä Jerome Brunerin 

tutkimuksiin. Tämän näkemyksen mukaan oppijan rooli on lähtökohtaisesti tiedon ja taidon 

aktiivisena rakentajana (Rauste-von Wright ja von Wright 1994). Myös Dewey lähestyi Piaget’n 

tavoin oppimista konstruktiivisen prosessin näkökulmasta, jonka mukaan oppilas käy läpi tiettyjä 

kehitysvaiheita (Väkevä 2004, 116–117). Deweyn oppimisnäkökulma on sosiokonstruktivistinen, 

jossa korostetaan yksilön sijaan yhteisön roolia tiedonmuodostuksessa ja oppimisessa (Väkevä 

2004, 179). 

Sanallinen ja sanaton tieto liittyvät myös kokemukseen ja kokemiseen. Taide ja erityisesti musiikin 

kokeminen pitää sisällään huomattavasti sellaista, mitä on vaikeaa ilmaista sanallisesti (Määttänen 

2012, 99). Dewey määrittelee teoksen ja taideteoksen omiksi käsitteikseen, joilla on eri merkitys. 

Teos on kokemus, jonka taideteos on kokijalle tuottanut. Taide-esine on puolestaan havainnon 

kohde, joka ollakseen olemassa edellyttää vuorovaikutusta kokijan kanssa. Taiteilija hyödyntää 

taide-esinettä työstäessään omaa kokemustaan esineestä. Työ on valmis, kun taiteilija itse on 

tyytyväinen omaan kokemukseensa. Yhteiset sanattomat merkitykset tekevät yleisön kokemuksista 

usein samankaltaisia kuin taiteilijalla on, etenkin kun työ on tehty taidolla. Taito ja voimavarat ovat 

taiteilijalle tärkeitä voimavaroja hyödyntäessä sanattomia merkitysrakenteita. Taideteos koostuu 

havaituista laatumääreistä. Näiden merkitys liittyy vakiintuneisiin tapoihin, joihin kokemuksemme 

alitajuisesti pohjautuu. (Määttänen 2012, 102–103.) 



 

 

Esteettisen kokemuksen sanotaan olevan Deweylle erityinen kokemus. Sen olennaisia piirteitä ovat 

muun muassa emotionaalisuus, suhteellinen pyyteettömyys, täyttymyksellisyys, kokemuksen 

yhtenäisyys ja intensiivisyys. Usein puhutaan myös flow-kokemuksesta. Deweyn mukaan esteettistä 

kokemusta pidetään itsessään tavoittelemisen arvoisena ja nautinnollisena. Se ei ole keino, jolla 

tähdätään päämäärän saavuttamiseen, vaan itse päämäärä. (Määttänen 2012, 141.) 

Taiteen merkityksestä puhuessa Määttänen (2012) viittaa Deweyn näkemykseen kahdesta 

merkityksen lajista, sanattomista ja kielellisistä merkityksistä, jotka ovat myös keskinäisessä 

suhteessa (Määttänen 2012, 109). Deweyn (1980, 83–86) mukaan kielellisiä merkityksiä käytetään 

asioiden toteamiseen, mikä jättää varaa tulkinnalle. Kun taas koettujen objektien ominaisuutena 

ilmenevät merkitykset ovat ominaisuudeltaan emotionaalisesti ilmaisuvoimaisia, suoria ja 

välittömiä sekä yksilöllistettyjä. Esimerkiksi maalauksissa merkitykset koetaan välittömästi, ja mikä 

tahansa laatumääreen muutos vaikuttaa siihen, mitä teos ilmaisee, sanoo Dewey. Vastaavana 

esimerkkinä kielellisestä Dewey käyttää asiatekstin merkitystä, joka ei ole mitenkään riippuvainen 

käytetystä kirjasintyypistä tai painoväristä. (Määttänen 2012, 110.) Taiteen merkitykselle ominaista 

on, että kokemus on yksilöllinen, mutta myös yleinen, mikä viittaa kokemuksen 

ilmaisuvoimaisuuteen sekä kykyyn kommunikoida yleisön kanssa (Määttänen 2012, 111).  

Määttäsen (2012, 117) mukaan taiteen merkitysten yhteys emootioihin perustuu siihen, että havaitut 

laadut liittyvät konkreettiseen toimintaan läheisemmin kuin abstraktit kielelliset ilmaisut ja että 

emootiot ovat pragmatistisen analyysin mukaan toiminnan laatumääreitä. Taiteen kokemiselle 

ominaista on, että yleisö tai kokija ovat osa esteettistä kokemusta vaikuttaen teoksen 

muotoutumiseen taiteilijan asettamissa rajoissa. Taide-esine ei tarjoa konkreettisia 

toimintamahdollisuuksia, vaan mahdollisuuksia siitä. (Määttänen 2012, 117.) 

Eräät esteetikot ovat väittäneet, ettei musiikissa voi kokea ilon tai surun kaltaisia tunteita. Tätä he 

ovat perustelleet sillä, etteivät musiikin välittämät tunteet ole todellisia, että tämänkaltainen 

emotionaalinen sitoutuminen edellyttäisi uskoa tilanteeseen tai henkilön olemassaoloon. (Määttänen 

2012, 119.) Taiteen tehtävä on tuottaa emootioita. Deweyn ja Damasion mukaan ääni, niiden eri 

yhdistelmät, melodiat, soinnut sekä rytmit pitävät sisällään muistikuvia menneiden arvojen 

toteutumisesta. Musiikin emotionaalisen vaikuttavuuden uskotaan perustuvan evoluution mittaiseen 

sekä kulttuurievoluution myötä muuttuneeseen äänimaisemaan. (Määttänen 2012, 120.) Musiikissa 

koetut emootiot ovat samanarvoisia muiden emootioiden kanssa (Määttänen 2012, 121):  



 

 

Elämä on suuntautumista tulevaan menneen perusteella, ja esimerkiksi musiikin 

yhteydessä koetut emootiot ovat yhtä todellisia kuin muutkin emootiot, jotka liittyvät 

arvojen ennakoituun toteutumiseen. Ne ovat jo itsessään täyttymyksellisiä, koska ne 

ovat lupauksia elämässä koettavasta täyttymyksestä. 

Kuten edellä todettiin, taitelija pyrkii taide-esinettä työstäessään muotoilemaan teoksen sellaiseksi, 

että kokemus on tavoiteltu. Kokija puolestaan antaa taideteokselle merkityksen omien kokemusten 

ja merkitysten kautta. Teos tarkoittaa Deweyn pragmatismissa aina kokemusta, jonka kokija itse on 

rakentanut. Se on yhteisöllinen kokemus, joka on tulkittu jaettujen merkitysten avulla (Määttänen 

2012, 170). Taideteokset koetaan aistimellisesti ja näiden kokemusten tulkinta on sosiaalisesti ja 

historiallisesti sidottua. Taideteoksella tarkoitetaan merkitysten avulla tulkittua kokemusta. 

Kokemus, joka rakentuu ajan saatossa, on yksilön näkökulmasta ehtymätön ja ylittää yksilön 

subjektiivisuuden rajat (Määttänen 2012  170). ” ai e saa voimansa ja merkityksensä yhtey estä 

elämään”  toteaa Määttänen (2012  194). 

Westerlundin (2003) näkökulma pragmatistisen kokemuksen käsitteeseen musiikkikasvatuksessa on 

tarkastella musiikkia kasvun päämääränä sekä sen välineenä. Näkökulma perustuu John Deweyn 

käsitykseen keinojen ja päämäärien yhdentymisestä (means-ends integration). Westerlund toteaa 

Deweytä mukaillen yksilöllisen musiikillisen kokemuksen syntyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ja ympäristön tuloksena. Pääajatus musiikin ja musiikkikasvatuksen tarkastelemisessa on oppilaan 

kokemuksen näkökulma sekä välineiden ja päämäärien integroitumisessa. Westerlund on soveltanut 

Deweyn ihmiskäsitystä musiikkikasvatukseen. Näkökulma ottaa musiikkikokemuksessa huomioon 

sosiaaliset ja yksilölliset ulottuvuudet sekä kasvun mahdollisuuden.. 

Tämä Deweyn käsitys keinojen ja päämäärien yhdentymisestä edellyttää musiikkikasvatusta alati 

pohdiskelemaan  päämäärien ja välineiden suhdetta, minkä Westerlund toteaa olevan este hyvälle 

musiikkikasvatukselle. Tätä hän perustelee sillä, että kognitiivisten eli tiedollisten välineiden 

tarjoaminen tai usko opetuksessa käytettävien musiikkiteosten itseisarvoon muuttuvat toissijaiseksi. 

Sen sijaan Westerlund toteaa Deweyn edellä mainitun käsityksen musiikkikasvatuksen tarkastelun 

oppilaan kokemuksen näkökulmasta huomioiden myös arkielämän sosiaalisen kontekstin. 

(Westerlund 2003, 19.) 

Westerlund (2003) näkee musiikkikasvatuksen tavoitteilla olevan jatkumon taiteen yleiseen 

funktioon. Oppilas tulisi saada aktiiviseksi osalliseksi yhteisöllisen musiikillisen kokemuksen 

luomiseen. Oppimistilanteet koulussa ovat usein sosiaalisia ja oppilaat joutuvat tekemään myös 



 

 

musiikillisia päätöksiä. Musiikilla voidaan nähdä olevan sosiaalisesti yhdistävä funktio sekä 

arvokas päämäärä. (Westerlund 2003, 14–15.)   

Kokemusta voidaan tarkastella muun muassa yksilön, sosiaalisen toiminnan ja kulttuurisen 

vuorovaikutuksen näkökulmasta. Westerlund huomauttaa, että kunkin oppilaan musiikillista kasvua 

tulee tarkastella yksilön omista lähtökohdista käsin, unohtamatta oppilaan 

merkityksellistämisprosessia ja kokemusta. Musiikillisen toiminnan ja sen läpikäymisen suhteessa 

onnistuneessa oppimiskokemuksessa musiikillinen kokemus ilmaisee musiikin merkitystä ja näyttää 

suuntaa mahdollisiin tuleviin kokemuksiin. Oppiminen on mielekästä, kun se on osa oppilaan 

elämää. (Westerlund 2003, 17.) 

  



 

 

3 4–5-VUOTIAAN LAPSEN MUSIIKKIKASVATUS 

3.1 Varhaisiän musiikkikasvatus 

Tutkimukseni keskittyy 4–5-vuotiaiden musiikkileikkikouluryhmään. Seuraavaksi esittelen alle 

kouluikäisten lasten musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita. Taiteen perusopetuksen yleisen 

oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa (TOPS 2005, 9) on määritelty varhaisiän 

musiikinopetuksen tavoitteet seuraavasti: 

Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, 

valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle 

musiikkiharrastukselle. Lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä 

ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, 

melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten 

avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin 

kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista 

kehitystään. 

 

Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua tavoitteellista eri 

taiteenalojen opetusta, joka tapahtuu kouluajan ulkopuolella. Taiteen perusopetus antaa lapselle 

välineitä itsensä ilmaisuun sekä valmiuksia myöhempiin jatko-opintoihin ammatilliseen sekä 

korkea-asteiseen koulutukseen. Taiteen perusopetusta tarjoavat muun muassa musiikkiopistot, tietyt 

kansalaisopistot ja yksityiset musiikkikoulut. 

 

Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen ovat myös tärkeä osa Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteita (VASU 2005, 23), jossa lapsen merkityksellisistä kokemuksista sanotaan seuraavaa: 

Taiteelliset peruskokemukset syntyvät musiikillista, kuvallista, tanssillista ja draamallista 

toimintaa, kädentaitoja sekä lasten kirjallisuutta vaalivassa lapsen kasvuympäristössä. 

Taiteellisten kokemusten intensiivisyys ja lumous virittävät lapsen toiminnallisuuden ja 

tempaavat mukaansa. Taidetta tekevän ja kokevan lapsen esteettisessä maailmassa on 

oppimisen iloa, taiteellista draamaa, muotoja, ääniä, värejä, tuoksuja, tuntemuksia ja eri 

aistialueiden kokemusten yhdistelmiä. Taiteessa lapsella on mahdollisuus kokea 

mielikuvitusmaailma, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. 

 

Lapsen varhaiskasvatuksen keskeinen sisältö koostuu useammasta eri orientaatioista muodostuvasta 

kokonaisuudesta. Ne ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, 

esteettinen, eettinen sekä uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. Käsitteellä orientaatio 

painotetaan sellaisten välineiden ja valmiuksien hakemista ja kehittämistä, jotka edesauttavat lasta 

kokemaan ympäröivää maailmaa ja sen monimuotoisia ilmiöitä. Perusolemukseltaan orientaatiot 

eroavat toisistaan tavalla, jolla ne suuntautuvat ja suhtautuvat eri ilmiöihin ja asioihin. Orientaatiot 



 

 

toimivat kehyksenä varhaiskasvattajille ja ohjaavat heitä tarjoamaan lapsille oikeanlaisia 

kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä heidän toimintaa ja oppimista ajatellen. (VASU 2005, 26–27.) 

Musiikki kuuluu osaksi varhaiskasvatuksen esteettistä orientaatiota. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet (VASU 2005, 28) määrittelevät esteettisen orientaation laajaksi ja monitahoiseksi, johon 

sisällytetään omana alueenaan myös lapsen musiikkikasvatus. Kuvallinen ilmaisu, draama, 

lastenkirjallisuus tai kädentaitojen kehittäminen ovat myös esteettisen orientaation alueita, joihin 

musiikki yhdistyy.  Musiikille, kuten taiteelle, ominaista on sen kolmitahoinen hyödyntäminen 

kasvatuksessa: kasvaminen musiikillisessa ilmaisussa, musiikin tietämyksessä sekä musiikin avulla. 

Havaitseminen, kuunteleminen, tunteminen, luominen, kuvitteleminen ja intuitio ovat 

avainasemassa musiikin avautumiseen. Ruokosen  (2012, 123) mukaan lapsen kokonaisvaltainen 

toiminta on tärkeässä roolissa avartaen lapsen musiikillista ilmaisua sekä kokemusmaailmaa. 

Kokonaisvaltaisten  musiikillisten kokemuksien, kuten kauneuden, harmonian, melodian, rytmin, 

tyylin, jännityksen ja ilon kautta, lapsille syntyy henkilökohtaisia tuntemuksia, aistimuksia ja 

ilmaisuja. Myös lapsen arvostukset, näkemykset sekä asennoituminen alkavat muotoutua. 

Samastuminen ja empatia ovat keskeisiä oppimisprosesseja esteettisessä orientaatiossa ihmisenä ja 

ihmisyyteen kasvun näkökulmasta. (Ruokonen 2012, 122–123.)  

Myös Suomen musiikkileikkikoulunopettajat, jotka tunnetaan nykyisin nimellä Varhaisiän 

musiikinopettajat (VaMO ry), ovat yhdessä määritelleet tavoitteet alle kouluikäisten 

musiikkikasvatukseen seuraavasti (Hongisto-Åberg ym. 2001, 176): 

 Myönteisen asenteen herättäminen musiikkia kohtaan. 

 Musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen ja kehittäminen. 

 Yksilön kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen ja sosiaalisen kasvun 

edistäminen. 

 Suomalaisen kansanperinteen elvyttäminen ja säilyttäminen. 

 Luovan toiminnan säilyttäminen ja kehittäminen. 

 

3.2 4–5-vuotiaan lapsen musiikillinen kehitys ja sen eri teoriat 

Perustana yli 4-vuotiaan lapsen musiikilliselle kehitykselle ja kasvuprosessille korostuvat lapsen 

alle 3-vuotiaana saadut musiikilliset kokemukset sekä musiikkikasvatus (Ruokonen 2001, 123). 

Juuri tästä syystä lapsen musiikillisesta kehityksestä puhuttaessa tulee eritoten huomioida lasten 

yksilökohtaiset erot, jotka voivat olla hyvinkin suuria. Ikä ja musiikillinen kehitys eivät kulje aina 

käsi kädessä. 



 

 

Musiikillista kehitystä koskeva tieto perustuu laajoihin tutkimusaineistoihin sekä lukuisiin testeihin. 

Ruokonen (2001, 126) on koonnut lapsen musiikillista kehitystä ikävuosittain kuvaavan taulukon 

useiden alan lähteiden pohjalta (Duffy 1998, Pugh ja Pugh 1998, Sloboda 1985, Glover ja Young 

1999). Sen mukaan 4–5-vuotiaalla lapsella on seuraavanlaiset musiikilliset taidot: 

 tuntee äänen ominaisuuksiin liittyvät vastakohtaparit: korkea – matala, pitkä – lyhyt, nopea 

– hidas 

 tekee havaintoja äänistä, esim. kykenee tunnistamaan monia instrumentteja äänen 

perusteella 

 kykenee jo muistamaan ja laulamaan kokonaisia lauluja ulkoa joskin pienin epätarkkuuksin 

 laulaa spontaanisti ja nauttii ryhmälaulusta, jonka on juuri oppinut 

 kuuntelee erilaista musiikkia äänitteiltä opastuksen avulla 

 alkaa taputtaa sanarytmiä 

 liikkeet ovat dynaamisempia ja reagoivat jo tempoon  

 

Seuraavaksi lähestyn 4–5-vuotiaan lapsen musiikillista kehitystä Swanwickin ja Tillmanin teorian, 

Paanasen mallin sekä Hargreavesin ja Galtonin taiteellisen kehityksen näkökulmasta. Näiden 

teorioiden valintaa perustelen sillä, että ne ovat yleisesti asiaa selittäviä ja tunnettuja. 

3.2.1 Swanwickin ja Tillmanin teoria  

Swanwickin ja Tillmanin teorian valinta yhdeksi tärkeäksi näkökulmaksi on perusteltavissa sillä, 

että se antaa musiikillisesta kehityksestä hyödyllisen yleiskuvan musiikkikasvattajan näkökulmasta 

katsottuna, eikä se rajoitu käsittämään ainoastaan kognitiivista kehitystä. Swanwick ja Tillman 

(1986) ovat muodostaneet musiikillista kehitystä kuvaavan mallin 3–11-vuotiaisiin lapsiin 

kohdistetun tutkimuksen sekä Piaget’n leikkiteorian käsittei en pohjalta. Tutkimuksessa 

analysoinnin kohteena olivat lasten itse keksimät musiikkikappaleet, joista poimittiin piirteitä, jotka 

käsiteltiin Piaget’n leikkiteorian pohjalta.  

Piaget’n assimilaation (sulauttaminen) ja akkomodaation (mukauttaminen) käsitteet ovat 

lähtökohtia Swanwickin ja Tillmanin teorialle. Niistä molemmat liittyvät Bartlettin (1932) skeeman 

käsitteeseen. Skeemalla tarkoitetaan sisäistä mallia, joka muodostuu yksilön tiedoista ja 

kokemuksista, mitkä taas ohjaavat yksilön toimintaa ja käyttäytymistä. Kun uusi havainto, tieto tai 

kokemus sulautetaan olemassa oleviin skeemoihin puhutaan assimilaatiosta. Vastaavasti 

akkomodaatiolla tarkoitetaan sitä, että uudet skeemat syrjäyttävät vanhat ja näin uusi tietorakenne 

jää vanhan rinnalle. (Tynjälä 1999, 41–43.) 



 

 

Swanwickin ja Tillmanin mallissa on neljä päätasoa: materiaalit (materials), ilmaisu (expression), 

muoto (form), ja arvo (value). Jokaisella tasolla on myös kaksi vastakkaista puolta (the left and 

right of the spiral), joiden vuorovaikutuksesta kehitys etenee (ks. kuva 2). Vasen puoli ilmentää 

assimilaatiota ja intuitiota, toisin sanoen persoonasta itsestään lähteviä prosesseja. Oikea puoli 

puolestaan käsittää akkomodaatiota ja analyysia eli sosiaalisen ulottuvuuden prosesseja. (Swanwick 

1994, 87; ks. myös Paananen 2010, 160–161.) 

 

 

Kuva 2. Spiraalimainen kehitys (Swanwick 1994, 87). 

Swanwickin (1994, 88–90) teorian mukaan musiikillinen kehitys on spiraalimaisesti etenevää ja 

siihen sisältyy kahdeksan eri vaihetta, jotka Paananen (2010, 161–162) on suomentanut seuraavasti: 

1. Sensomotorinen 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 v.) 



 

 

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

6. Idiomaattinen vaihe (13–14 v.) 

7. Symbolinen vaihe (15v. ) 

8. Systemaattinen vaihe  

 

Tutkimusryhmäni 4–5-vuotiaat kuuluvat manipulatiiviseen sekä persoonallisen ilmaisun 

vaiheeseen. Manipulatiiviselle vaiheelle tyypillistä on, että lapset harjoittavat äänen tuottamista 

soittimilla ja käyttävät hyväkseen instrumenttien rakenteiden suomia mahdollisuuksia (Paananen 

2010, 161; Swanwick 1994, 88). Persoonallisen ilmaisun vaiheessa Swanwick (1994, 89) toteaa 

ilmaisun näkyvän voimakkuuden ja äänentason vaihteluina. Kyseisessä vaiheessa on myös 

nähtävissä merkkejä, että lapsi kykenee fraasien muodostamiseen, joita ei pysty täsmälleen 

toistamaan. Lapsi pystyy ilmentämään soitossaan erilaisia tunnelmia sekä hieman kontrolloimaan 

rakennetta. Ilmaisu on spontaania eikä ideoita työstetä. (Swanwick 1994, 89.) 

3.2.2 Paanasen malli  

Paanasen musiikillista kehitystä kuvaava malli on rajattu käsittämään musiikin kognitiivista aluetta. 

Tämä musiikillis-kognitiivisen kehityksen malli nojautuu Robbie Casen (1985, 1992) vaiheteoriaan. 

Paanasen mallia on kokeiltu empiirisesti 6–11-vuotiailla. Toteutettu empiirinen tutkimus keskittyi 

lapsilla teetettyjen erilaisten musiikin tuottamistehtävien suorittamisen havainnoimiseen. (Paananen 

2003.) Paanasen lapsen musiikillista kehitystä kuvaava malli käsittää kolme ensimmäistä 

kehitysvaihetta: sensomotorinen (4–18 kk), relationaalinen (1,5–5 v) ja dimensionaalinen (5–11 v) 

vaihe (ks. kuva 3 ja 4). Jokaiseen edellä mainittuun kehitysvaiheeseen sisältyy kolme osavaihetta. 

Ilmaistut ikäjaksot ovat keskimääräisiä ja suuntaa antavia, ottaen huomioon kehityksen yksilölliset 

erot. Päävaiheiden välillä kehitys on nähtävissä huomattavasti selkeämmin kuin osavaiheiden 

välillä, jolloin kehitys näkyy lähinnä aste-eroina. (Paananen 2010, 167.) Tutkimusryhmäni 4–5-

vuotiaat sijoittuvat mallissa pääosin ikänsä puolesta relationaaliseen vaiheeseen, mutta voidaan 

olettaa että musiikillisessa kehityksessä näkyy myös viitteitä dimensionaalisen vaiheen 

ensimmäisestä osavaiheesta,  operationaalisen lujittumisen osavaiheesta (4–5 v.).  

Paanasen musiikillisen kehityksen mallissa (ks. kuva 4) jokaiseen päävaiheeseen sisältyvät numerot 

nollasta kolmeen tarkoittavat seuraavaa: 0 ilmentää operationaalista lujittumista, 1 yksitahoisen, 2 

kaksitahoisen ja 3 monimutkaisen koordinaation osavaihetta. Dimensionaalisen vaiheen toiseen 

osavaiheeseen  sijoittuu niin sanottu dimensionaalinen konflikti. Tästä syystä kyseinen osavaihe on 

reunustettu. (Paananen 2010, 167.) 



 

 

 

Kuva 3. Musiikillisen kehityksen päävaiheet (Paananen 2003, 63; Paananen 1997, 122). 

 

Kuva 4. Musiikillisen kehityksen malli (Paananen 2003, 63). 

Sensomotorinen vaihe toimii perustana kaikelle musiikilliselle kehitykselle. Tästä syystä avaan sitä 

lyhyesti ennen relationaalista vaihetta. Sensomotorinen vaihe sijoittuu noin 4–18 kuukauden ikään, 

jolloin kuulonvaraiset skeemat koordinoituvat motoristen skeemojen kanssa 



 

 

äänentuottamisskeemoiksi. Ensimmäinen osavaihe on nimeltään operaatioiden lujittumisvaihe (1–4 

kk), jolle tyypillistä on että vauva opettelee käyttämään hengitys- ja ääntöelimistöä. Ääntely on 

eriytymätöntä muusta toiminnasta. Tätä vaihetta seuraa operaatioiden koordinoitumisvaihe (4–8 

kk), jolloin vauva oppii koordinoimaan tarkemmin äänen, käsien ja jalkojen liikkeen. Esimerkkinä 

mainitaan soittorasian kurkottaminen.  Kaksitasoinen koordinaatio (8–12 kk) on osavaiheista 

kolmas, jolloin  vauva ilmentää musiikkia liikkein  ”laulaa” ja avartaa ääntelymallejaan. Neljäs 

monimutkaisen koordinaation (12–18 kk) osavaihetta pidetään verrannollisena puhumaan 

oppimiselle. Lapsi erottaa laulukuviosta toisistaan säveltasot ja kestot. (Paananen 2010, 168.) 

Relationaalinen vaihe (noin 1,5–5 v.) on jatkumo edellä kuvatulle sensomotoriselle vaiheelle. 

Tällöin tarkkaavaisuus kohdistuu musiikillisten kuvioiden sisäisiin ja ulkoisiin vastakohtiin, joita 

Paanasen (2010, 169; 2003, 62–63) mukaan ovat: 

 melodian kaarroksen suunta ylös tai alas 

 lyhyt ja pitkä kesto 

 nopea ja hidas tempo 

 tasavälinen pulssi vs. vaihteleva rytmi 

 kuvion toisto tai muunnos 

 melodiaintervallin suunta ylös tai alas 

 referenssisävelestä askeleella tai hypyllä (huom. oktaavin vaikutus) 

 suhteellinen vakaus–epävakaus (jännite–lepo mitä tahansa musiikillista keinoa 

käyttäen) 

Relationaalisen vaiheen ensimmäinen osavaihe on operationaalinen lujittuminen (12–18kk). Tätä 

osavaihetta seuraavat yksitahoisen koordinaation (1,5–2 vuotta), kaksitahoisen koordinaation (2–3,5 

vuotta) ja viimeisenä monimutkaisen koordinaation (3,5–5 vuotta) osavaihe. Tutkimusryhmäni 

sijoittuu ikäkaudeltaan näistä jälkimmäiseen, jolloin säveltason ja ajan rakenteiden käsitykset 

yhtenäistyvät.  Lapsi kykenee säilyttämää laulun alussa vakiintuneen rytmin ja diatonisen sävelikön 

sekä ylläpitämään niitä fraasista toiseen (Paananen 2010, 169). 

Kolmas päävaihe on dimensionaalinen vaihe (noin 5–11 vuotta), johon sisältyy neljä osavaihetta: 

operationaalisen lujittumisen (4–5 vuotta), yksitahoisen koordinaation (noin 5–7 vuotta), 

kaksitahoisen koordinaation (7–9 vuotta) sekä monimutkaisen koordinaation (9–11 vuotta).  

Dimensionaalisessa kehitysvaiheessa musiikin kuviopohjaisen representaation rinnalle alkavat 



 

 

kehittyä vähitellen metrinen ja tonaalinen hierarkia. Lisäksi ryhmittelyrakenteista alkaa muodostua 

monimutkaisia hierarkkisia muotorakenteita (Paananen 2010, 170). Dimensionaalisen vaiheen 

ensimmäinen osavaihe, operationaalisen lujittumisen vaihe (4–5 v.), on oleellista myös avata, sillä 

iän puolesta tutkimusryhmäni 4–5-vuotiaiden musiikillisen kehityksen taso voi ilmentää kyseisen 

osavaiheen piirteitä. Operationaalisen lujittumisen osavaiheessa  4–5-vuotiaalla lapsella ovat 

säveltasot vakiintuneet, mutta transponointi on vaikeaa. Käsitys asteikosta nojaa keskussävelen 

ympärille kehittyneisiin intervallisuhteisiin. Rytmin suhteellinen kesto pystytään yhdistämään 

pulssiin, mutta metrin käsite ei ole pitkälle kehittynyttä. (Paananen 2010, 170.) 

Paanasen malli ilmentää uuspiaget’laista tutkimussuuntaa sekä informaation prosessoinnin teorioita, 

jonka tavoite on selittää kehitystä. Paananen (2010, 174) on tutkinut asiaa koululaisten osalta. Alle 

5–vuotiaiden vaiheet nojaavat aikaisempiin empiristisiin tutkimuksiin ja niiden tulkintaan. Jotta 

tuloksia voitaisiin yleistää, tulisi mallia testata suuremmilla otoksilla. Paananen uskoo mallin 

saavan yksityiskohtaisempia piirteitä, kun aihetta tutkitaan tulevaisuudessa lisää. 

3.2.3 Hargreavesin ja Galtonin taiteellisen kehityksen malli 

Musiikillista kehitystä kuvaavista eri teorioista Hargreavesin ja Galtonin taiteellisen kehityksen 

malli on osoittautunut tämän tutkimuksen kannalta tärkeäksi näkökulmaksi siitä syystä, että se 

käsittää taiteen laaja-alaisuudessaan myös piirroksien ja tarinan sisältyvän aluespesifiin 

kehitykseen. Kyseiseen malliin ovat vaikuttaneet eri taiteen alojen asiantuntijoiden kuvaukset 

lapsen taiteellisesta kehityksestä eri ikävaiheissa ja jo olemassa oleva empiirinen tutkimustieto. 

Malliin sisältyvistä vaiheista puhuttaessa käytetään termiä phase siitä syystä, että he eivät halunneet 

viitata Piaget’n teoriaan ja siinä käytettyyn vastaavaan termiin stages. Hargreaves ja Galton toteavat 

alkuperäisen Piaget’n kognitiivisen vaiheteorian olevan ongelmallinen ja epäsopiva sovellettavaksi 

taiteeseen, sillä se korostaa loogis-tieteellistä tapaa ajatella. Hargreavesin ja Galtonin malli perustuu 

kognitiivisiin mekanismeihin, joihin jokainen mallissa kuvattu vaihe pohjautuu. Mallissa on 

sovellettu Piaget’n ja Gardnerin kehityksen aspektia korostavaa näkökulmaa. (Hargreaves 1996, 

155.) 

Hargreavesin ja Galtonin malli (ks. kuva 5) havainnollistaa taiteellista kehitystä osa-alueinaan 

kognitiivis-esteettinen kehitys, piirros, tarina, laulaminen, musiikin representoituminen, melodian 

havaitseminen ja musiikin keksiminen. Taiteellinen kehitys kuvataan viisivaiheiseksi. 



 

 

 

Kuva 5. Hargreavesin ja Galtonin malli. (Paananen 2010, 162–165; ks. myös Hargreaves & Galton 

1996, 146–166; 1992, 128–135.) 

Tutkimusryhmäni 4–5-vuotiaat sijoittuvat Hargreavesin ja Galtonin mallissa kuviopohjaiseen 

vaiheeseen (2–5 v). Piirroksien esiskemaattisuudella sekä älyllisellä realismilla tarkoitetaan lapsen 

tapaa piirtää hahmoja, joiden yksityiskohdat eivät ole aivan paikkansapitäviä. Toiseksi lasten 

piirustukset kuvaavat heidän älyllistä realismia: lapset piirtävät mitä he tietävät, eivät mitä he 

näkevät. Musiikin representoituminen näkyy tavassa hahmottaa rytmejä. Bambergin (1982, 1991, 

1994) tutkimus, jossa hän antoi lapsille tehtäväksi kirjoittaa taputettu rytmi ylös, osoittaa että 

lapsilla on useita tapoja toteuttaa kyseinen tehtävä ja he keksivät omintakeisia tapoja rytmin 

ilmaisemiseen. Lasten rytmejä kuvaavat kuviopohjaiset piirustukset ilmaisevat heidän tapaansa 

ymmärtää musiikin ilmaisukykyä. (Hargreaves 1996, 159–160.) 2–5-vuotiaille on ominaista 

ilmaista asioita kuviopohjaisesti, joka liittyy kehitykselliseen tasoon. Metriset epätarkkuudet 

vähenevät iän myötä. Molemmat ymmärryksen osa-alueet ovat tärkeitä niin musiikin opettamisessa 

kuin oppimisessa. (Hargreaves 1996, 161.) 



 

 

Tämän vaiheen lopulla useimmat lapset omaavat taidot joltain seuraavaksi mainitulta laulamisen 

osa-alueelta: osaa tuottaa tarkan säveltason pohjalla olevaan tonaliteettiin suhteuttaen, osaa tuottaa 

pintarytmin oikein, osaa suhteuttaa pintarytmin alla olevaan pulssiin ja hallitsee eri laulumuodot 

(toisto, muunnos ja kehittely) (Hargreaves 1996, 162; Paananen 2010, 164).  

3.3 Musiikilliset toimintatavat 

Lasten musiikkikasvatukseen sisältyvät kuuntelu, laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta sekä 

integrointi. Musiikkipedagogit Suzuki, Kodály, Jaques-Dalcroze ja Orff ovat olleet keskeisessä 

asemassa suomalaisen varhaisiän musiikkikasvatuksen kehittämisessä. Varhaisiän 

musiikkikasvatuksen toimintatapoja sekä pedagogisia vaikuttajia havainnollistaa Ruokosen (2012) 

koostama kuva (ks. kuva 6).  

Kuuntelu on musiikkikasvatuksen lähtökohta. Tätä ajatusta korostaa erityisesti varhaisen 

soitonopetuksen pedagogiikan kehittämisestä tunnettu Suzuki. Suzuki-pedagogiikka (Suzuki 1977) 

painottaa kuuntelun ja yhteissoiton merkitystä. Lisäksi lapsen yksilöllistä tukemista ja kasvua 

kuuntelun ja musiikillisen vuorovaikutuksen kautta. Suzuki-menetelmä on syntynyt Japanissa 1920-

luvulla ja saanut nimensä perustajansa Shin’ichi Suzukin mukaan. Menetelmän tärkein läht kohta 

on kehittää ihmisen koko persoonallisuutta musiikin avulla. Suzuki itse uskoi jokaisen yksilön 

mahdollisuuteen kasvaa tasapainoiseksi yksilöksi oikeanlaisen ympäristön ja kannustuksen kautta, 

johon hän ajatuksellaan ”lahjakkuus on lahjakkuutta” viittaa. Suzuki-menetelmä painottaa toistojen 

ja kuuntelun merkitystä lapsen musiikin omaksumiselle. Suzukin mukaan jokaisella tulisi olla 

mahdollisuus musiikin harrastamiseen taustoihin ja lähtökohtiin katsomatta sekä  lisäksi siihen ettei 

taiteellinen ja musiikillinen lahjakkuus ole yksinomaan synnynnäistä, vaan myös oikeanlainen 

ympäristö voi saada sen puhkeamaan (Suzuki 1977, 7). Taidot kehittyvät harjoittelun tuloksena, 

mikä vaatii paljon toistoja (Suzuki 1977, 23–24). Musiikin kuuntelun avulla kehittyy musiikillinen 

muisti, mikä edesauttaa kappaleiden oppimista. (Hongisto-Åberg 1994, 191–192.) 

Hongisto-Åberg ym. (1994) kuvaavat lapsen musiikillista kehitystä toiminnan ja sen tarkoituksen 

kautta eri osa-alueinaan laulaminen ja äänenkäyttö, soittaminen, kuuntelu sekä musiikkiliikunta. 

Nämä monipuoliset opetusmenetelmät olivat tärkeässä roolissa myös musiikkiprojektin 

toteuttamisessa, jonka pääpaino oli kokemuksellisuudessa. Lapsen viides ja kuudes ikävuosi 

käsittää musiikillisen kehityksen 4–6-vuoden ikäisillä, johon tutkimusryhmäni sijoittuu. Teos on 

suunnattu varhaisiän musiikkikasvattajille. Hongisto-Åberg ym. mukaan kuuntelun avulla lapselle 

halutaan tarjota monipuolisia kuunteluelämyksiä, jotka herkistävät ja saavat lapsen tuntemaan. 



 

 

Kuuntelu käsitetään prosessiksi, jossa kuuntelukokemuksen herättämät ajatukset, tunteet tai 

mielikuvat kytkeytyvät omaan kokemukseen ja olemassa olevaan tietoon. Kuuntelun avulla lapsella 

kehittyvät keskittyminen, musiikillinen muisti sekä analyyttinen ajattelu. Lisäksi 

kuuntelukokemukseen liittyvän oman mielipiteen ilmaiseminen musiikista opettaa lapselle musiikin 

arviointitaitoja sekä omien näkemyksien perustelemista. (Hongisto-Åberg ym. 1994, 76; 79.) 

Kuunteleminen ja kuuleminen eroavat Hongisto-Åberg ym. mukaan sillä, että kuunteleminen 

edellyttää omaa aktiivista toimintaa. On keskityttävä kuuntelemaan, jotta voimme tehdä tietoisia 

havaintoja kuulemastamme. Aktiivisen kuuntelun lajeja ovat luova kuuntelu, keskittynyt kuuntelu ja 

sisäinen kuuntelu. Kuuleminen puolestaan on tahtomattammekin tapahtuvaa, ns. passiivista 

musiikin kuuntelua. Esimerkkinä mainittakoon ympäristöstä peräisin olevat äänet kuten 

taustamusiikki, joka toimii ärsykkeenä kuuloaistille sekä hermostolle. Luovalla kuuntelulla 

tarkoitetaan musiikin herättämien tunteiden ja mielikuvien ilmaisemista omalla keholla (liikkuen, 

tanssien, dramatisoiden jne.) tai apuvälineiden (käsinukke, huivi, pallo, piirtäminen jne.) avulla. 

Kun taas keskittyneellä kuuntelulla tarkoitetaan musiikin eri elementtien, soittimien tai rakenteen 

havainnoimista. Nämä kaksi aktiivisen kuuntelun lajia ovat useimmiten yhdistyneitä. Sisäinen 

kuuntelu ei ole riippuvainen ulkoisesta kuuloärsykkeestä, vaan sillä tarkoitetaan taitoa laulaa tai 

kuulla sävellys mieli- tai muistikuvaan pohjaten. Tämä taito on tärkeä työväline eritoten 

säveltäjälle. (Hongisto-Åberg ym. 1994, 90–91; 93.) 

Musiikillinen äidinkieli opitaan laulamalla, toteaa Kodály. Suzukin tavoin myös Kodály on sitä 

mieltä, että musiikki kuuluu kaikille. Jokaiselle tulisi antaa mahdollisuus musiikin harrastamiseen. 

Musiikkiharrastus olisi ihanteellista aloittaa varhain heti syntymän jälkeen. Kodály pitää laulamista 

perustana kaikelle musiikkikasvatukselle. Hän on kehittänyt lapsille hyvin soveltuvan tavan oppia 

musiikin kieltä solmisaation, laulavan käden avulla. Kodály-pedagogiikka korostaa laulamisen ja 

lapsen lauluvaraston kehittämisen merkitystä osana varhaiskasvatusta. (Forrai 1988, 12–14.) 

Kyseisessä iässä laulamisen tavoite Hongisto-Åberg ym. (1994, 76) mukaan on, että lapsi oppii 

käyttämään omaa ääntään ennakkoluulottomasti ja luovasti sekä kontrolloimaan ääntään. 

Monipuolinen lauluvalikoima tutustuttaa lapsen uusiin käsitteisiin ja samalla laajentaa tietoa eri 

maiden kulttuureista. Laulaminen yksin (soolo) ja yhdessä (tutti) ovat sosiaalisia taitoja kehittäviä. 

Laulun avulla harjaantuvat myös musiikillinen muisti sekä sisäisen kuuntelemisen taito. 

Dalcroze-rytmiikka hyödyntää musiikin oppimisessa kehon liikkeitä ja kehollisia kokemuksia. Siinä 

kehollinen osallistuminen nähdään edesauttavan musiikillisen tietämisen kehittymistä useilla eri 

osa-alueilla. (Juntunen 2009, 245.) Kehon liikkeiden ja kehollisten kokemuksien avulla ihmisen on 



 

 

mahdollista oppia tuntemaan musiikillista maailmaa, itseään ja toisia. Keho oppii tiedostetun ja 

tiedostamattoman toiminnan kautta. Musiikin opetuksessa kehon liikkeiden avulla voidaan kehittää:  

1. kehollisia taitoja ja kehollista tietoa,  

2. musiikillista ymmärtämistä ja ajattelua,  

3. kuuntelua ja ilmaisua,  

4. itseyden ja toiseuden kokemista. 
 

Edellä mainittujen osa-alueiden kehittymiselle keskeistä on kinesteettinen herkkyys sekä 

tiedostaminen. (Juntunen 2009, 255.) 

Jaques-Dalcrozen (2000) mukaan emme voi tarpeeksi korostaa sitä tosiasiaa etteivät musiikilliset 

kyvyt tule itsestään näkyviin, vaan monipuolisen harjoittelun avulla. Musiikille kaksi olennaisinta 

elementtiä ovat rytmi ja ääni. Useimmiten kokemus rytmisestä liikkeestä lisää lapsen arvostusta 

musiikkia kohtaan. (Jaques-Dalcroze 2000, 51.) Rytmi antaa tarkoituksen ja muodon peräkkäisille 

äänille ja on musiikkiliikunnan ehdoton perusta. Korvakuulolla voidaan pystyä erottamaan 

toisistaan tonaaliset sävelkulut, voimakkuuden ja tempon vaihtelut sekä monipuoliset sointivärit. 

Näiden taitojen kehittämiseen ja kokonaisvaltaiseen kokemiseen myös musiikkiliikunnalla 

tähdätään. Tärkeintä on, että oppii lapsi kokemaan ja tuntemaan musiikkia koko olemuksellaan, ei 

pelkästään korvalla. (Jaques-Dalcroze 2000, 48–49.)  

Musiikkiliikunta on myös Hongisto-Åberg ym. (1994, 80) mukaan rytmitajua, kehonhallintaa ja 

koordinaatiokykyä kehittävää toimintaa. Lapsi oppii kehon kautta ilmaisemaan itseään, tunteitaan ja 

toteuttamaan mielikuviaan. Myös musiikillisten muotorakenteiden  ja kokonaisuuksien 

hahmottaminen harjaantuvat musiikkiliikunnan avulla. Musiikkiliikunta tarjoaa lapsille 

ainutlaatuisia elämyksiä ja samalla kehittää sosiaalisia sekä yhteistyötaitoja. Hongisto-Åberg ym. 

toteavat yhdeksi tärkeimmäksi musiikkiliikunnan osa-alueeksi rytmikasvatuksen, jonka avulla 

voidaan kehittää rytmitajua harjoittamalla rytmisiä perusasioita, kuten musiikin sykettä, 

perusrytmiä, sanarytmiä (melodiarytmi), tempovaihteluita, ostinatoja, eri tahtilajien poljentoa (tasa- 

ja kolmijakoinen rytmi) sekä tahtilajien yhdistelmiä. Rytmitaju tutkitusti edesauttaa monien 

taidollisten valmiuksien kehittymistä. Tällaisia ovat muun muassa luku- ja kirjoitustaito. 

Rytmikasvatuksen tavoite on ymmärtää rytmin käsite niin elämyksellisesti kuin tiedollisesti. Näin 

opittua osataan käyttää ja myös soveltaa. Musiikkiliikunta kehittää luovaa ilmaisua ja 

kommunikaatiokykyä. Tätä tukee ajatus siitä, että musiikista heränneet mielikuvat ovat lähtöisin 

yksil stä ja ”tarpeesta muotoutuviksi liikkeiksi”.  Yh essä teh yt liikuntaharjoitteet e ellyttävät 



 

 

vuorovaikutusta ja sosiaalista kanssakäymistä. (Hongisto-Åberg,  Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 

1994, 25; 156-157.)  

Myös Orff on sitä mieltä, että musiikki toteuttaa tarkoitustaan vain aktiivisen osallistumisen kautta. 

Musiikki ei toimi yksin, vaan siihen tulee yhdistää liikettä, tanssia ja puhetta. Orff uskoi 

pedagogiassaan jokaisen lapsen kykyihin oppia, nauttia ja kokea elämyksiä musiikin kautta 

lahjakkuuteen katsomatta. Orffilaiset periaatteet näkyvät musiikkikasvatuksessa hyödyntämällä 

oman maan kansanperinteitä: runoja, lauluja ja sanontoja. Esimerkkinä mainittakoon Kodály. Orff-

pedagogiikan ydin on rytmi ja sen kokeminen fyysisesti eri toimintapoja yhdistellen. Liikunta on 

lähtökohta, josta siirrytään muihin toimintapoihin, kuten soittamiseen, lauluun ja tanssiin. Keskeistä 

on lapsesta lähtevä spontaani improvisointi, joka voidaan toteuttaa liikkumalla, laulamalla, 

puhumalla tai soittamalla. Prosessin nähdään rakentuvan pala palalta kohti yhtenäistä musiikillista 

kokonaisuutta. Musiikkillisten taitojen harjoitteleminen on elinikäinen prosessi. (Viitaila-Pulkkinen 

& Nenonen 1994, 197–198.) 

Hongisto-Åberg ym. (1994, 78–79) toteavat soittamisen tavoitteen 4–6-vuoden iässä olevan, että 

lapsella kehittyy sointiväritaju, musiikillinen muisti, hienomotoriikka sekä koordinaatiokyky. Lapsi 

kykenee käsittämään yksinkertaisia musiikillisia muotorakenteita, pystyy pitämään tempoa yllä sekä 

muuttamaan sitä tarkoituksellisesti. Lapsi alkaa myös hahmottamaan tasa- ja kolmijakoisen rytmin 

erot. Musiikilliset elämykset kehittävät lapsen mielikuvitusta sekä luovaa ilmaisukykyä. Yhdessä 

soittaminen on sosiaalista kehitystä ja itsenäisyyttä edistävää, joka vaatii yhteiset säännöt, joita 

jokainen noudattaa. Motivoiva soittotilanne kehittää myös lapsen taitoa keskittyä. Soittamisen 

kautta tarjotaan lapselle monipuolisia esteettisiä elämyksiä. (Hongisto-Åberg ym. 1994, 78–79.) 

Suomalainen varhaisiän musiikkikasvatus on muodostunut edellä mainittujen musiikkipedagogien 

ajatuksista ja niiden yhdistelemisestä. Musiikillinen prosessi sekä tekemällä oppimisen 

korostaminen ovat keskeisessä roolissa. Deweyn pragmatistinen lähetysmistapaa korostaa 

musiikillista toiminnan merkitystä, joka on vaikuttanut myös Elliottin (1995; 2005) ajatuksiin 

lapsikeskeisestä lähestymistavasta. (Ruokonen 2012, 129.) 

 



 

 

 

Kuva 6. Ruokosen (2012, 129) mukaan varhaisiän musiikkikasvatuksen eheyttävät toimintatavat ja 

pedagogiset vaikuttajat.  

Edellä kuvatut toimintatavat ja niiden tavoitteet kytkeytyvät vahvasti tutkimukseeni. Musiikin 

opetuksessa voidaan kehittää koko ihmisen persoonallisuutta ja kasvua tasapainoiseksi yksilöksi. 

Kokonaisvaltainen kokeminen tähtää sisäisen kokemuksen lisäksi keholliseen kokemiseen. 

Keholliset kokemukset syventävät musiikin oppimista, lisäksi toiminta ryhmässä kehittää myös 

sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja. Myös monipuolinen harjoittelu sekä toistot syventävät 

oppimista. Lähestyimme tutkimusprojektissa käsiteltäviä asioita eri tavoin: kuunnellen, laulaen, 

soittaen, liikkuen ja myös lasten omaa kekseliäisyyttä hyödyntäen. Musiikin kokeminen on 

kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa tulisi pyrkiä hyödyntämään eri aistikanavia monipuolisesti. 

3.4 4–5-vuotiaan lapsen kerrontataidot 

Sosiaalisen kanssakäymisen sekä vuorovaikutuksen kannalta tärkeitä ovat kykymme kertoa asioista 

ja kokemuksistamme muille, ja myös jakaa niitä. Lapsen kerrontataidot ovat iän ja kehityksen 

myötä alati kehittyviä, joille tärkeän pohjan muodostavat aikuisten malli, arkiset yhteisesti koetut 

tapahtumat sekä sa ut ja tarinat. Suvantoa ja Mäkistä (2011  63) lainaten: ”Kertomus eli narratiivi 

on mielikuvitukseen tai tosielämään perustuvan tapahtumasarjan kielellinen kuvaus”. Kertomuksen 



 

 

määritelmällä on erovaisuuksia eri tieteenaloilla, mutta lienee yhteistä kaikille, että kertomuksien 

ajatellaan muodostuvan useammasta tapahtumasta, jotka rakentuvat ajallisesti ja ovat 

syyseuraussuhteiltaan järkevästi muodostuneita. (Suvanto & Mäkinen 2011, 63.) Myös Hyvärinen 

(2007, 137) toteaa, että kertomuksen käsitteen rajat ovat hämärät, kun käsitettä tarkastellaan eri 

tieteenalojen näk kulmasta. ”Kertomus on tapa raportoi a  ymmärtää ja jäsentää elettyä 

kokemusta”  tiivistää Hyvärinen.  

Suvanto ja Mäkinen viittaavat Hughesiin (1997) sekä Ninioon ja Snow’hun (1996) lähestyessään 

kertovaa kielenkäyttöä kolmen alalajin näkökulmasta: skriptit, henkilökohtaiset kertomukset ja 

fiktiiviset tarinat. Skripteillä tarkoitetaan tietyn tilanteen tapahtumien kuvausta, jotka perustuvat 

tuttuun ja tavanomaiseen kokemukseen. Esimerkki skriptitarinasta voidaan saada vastauksena 

kysymykseen ”Kerro  mitä asioita yleensä leikkipuistossa teh ään”. Henkil kohtaiset kokemukset 

puolestaan perustuvat sellaisen tapahtuman kuvaamiseen, johon liittyy omakohtainen ja usein 

todellinen kokemus. Henkilökohtainen kertomus on hyvin samankaltainen luonnollisen 

kommunikaatiotilanteen kanssa. Lisäksi lapsille on luontaista kertoa tärkeistä asioista, jotka ovat 

juuri heille tapahtuneet. Haasteelliseksi tämän menetelmän käytössä todetaan lapsen oman 

innostuksen herääminen, mikä ei ole itsestään selvää kaikista aihepiireistä keskustellessa. 

Viimeisenä mainitut fiktiiviset kertomukset ovat mielikuvituksen tuottamia, kuten sadut. Lasten 

kerrontataitoja tutkiessa fiktiiviset kertomukset on jaettu menetelmän mukaan joko tarinan 

kerrontaan tai toistokerrontaan. Tarinan luominen käsittää tässä yhteydessä sellaista tilannetta, jossa 

lapselle annetaan tehtäväksi kertoa tarina yksittäistä kuvaa tai kuvasarjaa apuna käyttäen. 

Toistokerronnan menetelmää käyttäessä lapselle kerrotaan jokin tarina, jonka tämä toistaa eli kertoo 

omin sanoin uudelleen mahdollisimman alkuperäisenä. (Suvanto & Mäkinen 2011, 64–66.) 

Fiktiivisten kertomusten käyttöä tutkimusmenetelmänä kritisoidaan sillä, ettei kaikille lapsille ole 

luontaista kertoa tarinoita, vaan ennemminkin lapset kuuntelevat tarinoita (Suvanto & Mäkinen 

2011, 66). Toiset lapset ovat myös ujompia kertomaan. Keltikangas-Järvinen (2010) toteaa, ettei 

ujous ole sosiaalisuuden puutetta taikka sulje pois sosiaalisuutta. Kun ihminen menee lukkoon tai 

on jännittynyt uusissa sosiaalisissa tilanteissa, sitä kutsutaan ujoudeksi. Keltikangas-Järvinen 

tarkentaa ujoudesta puhuessaan, ettei kyse ole kiinnostuksen puutteesta muita ihmisiä kohtaan tai 

seuran epämiellyttäväksi kokemisesta. Ujous on inhibitio-temperamenttipiirteen osa, ilmaisee 

Keltikangas-Järvinen. Inhibitiollla tarkoitetaan ihmisen varautuneisuutta ja vetäytyneisyyttä uuden 

ja yllätävän asian edessä. Hän enemminkin haluaa seurata asian tai tapahtuman kulkua etäältä ja 

tarvitsee miettimisaikaa. (Keltikangas-Järvinen 2010, 41–43.) 



 

 

Toiseksi fiktiivisen kertomuksen käyttöä kritisoidaan siitä, että kertominen tutkijalle on eri asia kuin 

täysin vieraalle, tilanteeseen uutena tulleelle henkilölle. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa tutkija on 

jakanut virikemateriaalien, toisin sanoen nähnyt kuvat, joista lapsella on tarkoitus kertoa. Lapsi ei 

näe tarpeelliseksi kertoa yksityiskohtaisesti kaikkea olettaessaan että kerrottava asia on kuulijalle 

tuttu. (Suvanto & Mäkinen 2011, 64–66.) 

Suvanto ja Mäkinen ovat koonneet lapsen kerronnan keskeisiä vaiheita kuvaavan taulukon (kuva 7). 

4-vuotiaalle tyypillistä on kertoa ylihyppivästi, tämän lisäksi lapsen kuvaamista tapahtumista 

puuttuu looginen järjestys tai pääkohdat jäävät ilmaisematta (Bliss & McCabe 2008). 

Kertomuksissa alkaa esiintyä rakenteellisia yksiköitä (henkilöt, aika, paikka) ja mutkikkaita 

toimintatilanteita.  

4–5 vuoden iässä lapsen kerrontataidot kehittyvät nopeasti. Suvanto ja Mäkinen viittaavat Soinisen 

(2005) tutkimukseen lasten toistokerronnan ja itsenäisen tarinan muodostamisen kehittymisestä, 

jossa käy ilmi, että 5-vuotiaat käyttävät huomattavasti 4-vuotiaita enemmän sisältösanoja 

toistokerronnassa. Ero oli nähtävissä myös, että 5-vuotiaat hallitsevat suuremmat lausepituudet ja 

alisteisten lauseiden käytön 4-vuotiaisiin verrattuna. 5-vuotiaat  olivat etevämpiä muodostamaan 

itsenäisen tarinan, kielellisen tuotoksen määrä oli runsaampaa ja lisäksi he käyttivät monipuolisia 

kertomuksen kielioppikategorioita. Kuitenkin Soininen toteaa, että näiden ikäryhmien väliset erot 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, ja että yksilölliset erot olivat 4-vuotiailla suuremmat. 

(Suvanto & Mäkinen 2011, 74.) Neljän vuoden iässä lapsi ymmärtää mielen ja ympäröivän 

maailman yhteyden ja kykenee empaattisuuteen. Edellä mainittujen jatkumona arvioiva 

kielenkäyttö tulee osaksi lasten kertomuksia (esimerkiksi tietää, muistaa tai luulla sanojen käyttö). 

(Suvanto & Mäkinen 2011, 75.) 

5-vuotiailla yleistietous on laaja ja he kykenevät kuvaamaan mutkikkaitakin toimintoja 

skripteissään (Fivush & Slackman 1986). Henkilökohtaisesta kokemuksesta kertoessa 5-vuotias 

kuvailee tapahtuman huippukohdan, mutta saattaa jättää lopputuloksen käsittelemättä (Bliss & 

McCabe 2008). 5-vuotias käyttää tarinaa kertoessaan joko preesensiä tai imperfektiä. Tarinan 

muodostuksessa ovat halussa erilaiset viittauskeinot (pronominit, konjunktiot), lisäksi tarinan sisältö 

on semanttisesti ja syntaktisesti monipuolisempaa nuorempiin verrattuna. (Suvanto & Mäkinen 

2011, 75.)  



 

 

 

 Kuva 7. Kerronnan keskeisiä kehitysvaiheita. (Suvanto & Mäkinen 2011, 79.) 

 

  



 

 

4 KERRONNALLINEN TUTKIMUSOTE LASTEN KOKEMUKSIEN 

TUTKIMUKSESSA 

Pro gradu -tutkielmani on laadullinen tutkimus, joka pyrkii selvittämään miten 4–5-vuotiaat 

ilmaisevat kokemuksiaan musiikkiprojektissa sanallisesti, sanattomasti ja toiminnallaan. 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät ovat riippuvaisia siitä, mitä tutkimuksessa tutkitaan. 

Toisaalta myös aineiston luonne voi asettaa rajat tutkimuksen viitekehykselle sekä käytettäville 

aineistonkeruumenetelmille (Alasuutari 2011, 83). Tyypillisimpiä aineistonkeruumenetelmiä 

tieteellisessä tutkimuksessa ovat erilaiset kyselyt, havainnointi, videointi, haastattelut ja tutkimusta 

varten pyydetyt tekstit (kertomukset, muistelmat, elämäkerrat jne.) (Ronkainen, Pehkonen, 

Lindblom-Ylänne ja Paavilainen 2011, 113). Lasten kokemuksia ja niiden ilmenemistä tutkittaessa 

tärkeässä roolissa tämän tutkimuksen kannalta ovat lasten kertomukset kokemuksistaan. Tästä 

syystä tutkimusotteeni on narratiivinen. Ryhmäkeskustelun avulla pyrin tavoittamaan lapsen omaa 

kerrontaa musiikkiprojektissa merkittävinä koetuista asioista ja kokemuksista. Musiikkiprojektin 

sekä keskustelujen videointi puolestaan oli hyvin tärkeää, jotta havaintojen tekeminen lasten 

toiminnasta, niin sanallisesta kuin sanattomasta ilmaisusta oli mahdollista ja mikä tärkeintä, 

tilanteisiin pystyi myös palaamaan jälkeenpäin uudestaan ja uudestaan tarkempaa analyysia varten. 

Projekti suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä musiikkileikkikouluopettajan kanssa. Teimme ja 

toimimme yhdessä lasten kanssa, joten tästä syystä  aineistonkeruumenetelmiin sisältyi myös 

osallistavaa havainnointia. Edellä mainittujen lisäksi olen tutkimuksessa hyödyntänyt lasten 

kerronnan tukena heidän toisen musiikkiprojektikerran jälkeen ryhmäkeskustelun osana tekemiään 

piirustuksia. Seuraavaksi esittelen tutkielmassa käyttämäni aineistonkeruumenetelmät. 

4.1 Narratiivinen tutkimusote 

Narratiivisesta tutkimuksesta käytetään myös nimeä kerronnallinen tutkimus, joka nimensä 

mukaisesti keskittyy kertomuksien (tarinoiden, elämäkertojen, juttujen, anekdoottien, muistelmien) 

tutkimiseen. Mitä tahansa kerronnallista materiaalia, kuten esimerkiksi haastatteluja, tekstejä ja 

kuvakertomuksia, voidaan hyödyntää aineistona narratiivisessa tutkimuksessa (Ronkainen, 

Pehkonen, Lindblom-Ylänne ja Paavilainen 2011, 94). Kertomuksien tutkimiseen on olemassa 

monia syitä. Kertomus on muun muassa vuorovaikutuksen väline, jonka avulla voidaan jakaa ja 

tehdä ymmärrettäväksi kokemuksia (Hyvärinen 2006, 1). Kertomuksien usein ajatellaan heijastavan 

ihmisen subjektiivista kokemusta ja sisäistä maailmaa. Ronkaisen ym. (2011) mukaan 

kerronnallisuus voidaan nähdä välineenä kokemuksien sanallistamisessa. Näin ollen kerronnallisella 



 

 

tutkimusotteella voidaan tavoitella subjektiivisia kokemuksia ja elämyksiä. (Ronkainen ym. 2011, 

94.) Myös Hyvärinen (2006, 2) toteaa kertomuksen olevan kokemuksen tärkeä välittäjä. Tulee 

kuitenkin muistaa, että kertominen ja kertomukset ovat aina kulttuurisesti jäsentyneitä, ja näin ollen 

yksilöllisyys ja subjektiivinen merkitys ovat saavutettavissa Hyvärisen sanoin avaamalla 

kertomuksen sosiaalisesti jaettuja kerroksia.  

Narratiivisuudella tarkoitetaan tutkimuksen lähestymistapaa, jossa kertomukset toimivat sekä tiedon 

välittäjänä että rakentajana. Latinan kielessä narratio (substantiivi) tarkoittaa kertomusta ja  narrare 

(verbi) kertomista. Englannin kielessä substantiivi on vastaavasti a narrative, adjektiivi ja verbi 

narrate. Hänninen (1999) käyttää narratiivisuuden synonyyminä tarinallisuutta, johon myös 

Heikkinen yhtyy. Kirjallisuustiede käsittää kertomuksen yläkäsitteenä ja tarinan sen alakäsitteenä. 

(Heikkinen 2007, 142.) Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005, 189) taas käsittävät tarinan (story) ja 

kertomuksen (narrative) toisistaan erillisinä käsitteinä. Tarinasta he käyttävät esimerkkinä satua, 

josta voi olla lukuisia toisistaan eriäviä kertomuksia. Hyvärinen ja Löyttyniemi toteavat, että 

suomalaisessa tutkimuksessa tarinallisella tutkimuksella voidaan viitata myös kerronnalliseen sekä 

kertomukselliseen tutkimukseen. Tämä johtuu siitä, etteivät kaikki sosiaalitieteilijät tee käsitteellistä 

eroa tarinan ja kertomuksen välille. Kirjallisuustieteilijät ovat tuoneet esille huolen kertomuksen 

käsitteen laajenemisesta (Hyvärinen 2007, 127). Tärkeä osa kertomusta ovat media, tapa esittää ja 

järjestys. 

Kertomukset ovat olleet merkittävä osa tiedonprosessia jo aikaisemmin ja kiinnostaneet filosofeja 

sekä tutkijoita. Narratiivisuuden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti 1900-luvun lopulla 

(Heikkinen 2007, 143.) Narratiivisuus ja sen lähikäsitteet ovat laajalti käytössä tutkimuksen eri 

alueilla: yhteiskuntatieteissä, psykologiassa, kasvatustieteissä, taloustieteissä ja 

terveystutkimuksessa. Huomattavaa on, että näiden tieteenalojen ja koulukuntien väliltä löytyy 

merkittäviäkin käsityseroja narratiivisuuteen liittyen. Käsite on monimuotoinen ja sitä käytetään 

tutkimuksissa sekä kasvavissa määrin käytännön työn välineenä. (Heikkinen 2007, 144.) 

Narratiivisuuden ilmenemistä on tutkittu myös musiikkikasvatuksessa (ks. esim. Rantala 2014). 

Rantala (2014) toteaa väitöskirjassaan narratiivisen pedagogiikan soveltuvan hyvin varhaisiän 

musiikkikasvatukseen ja on varmasti sovellettavissa muuhunkin musiikkikasvatuksen osa-

alueeseen. 

Narratiivisuus on käsitteenä moninainen, sillä ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa tapaa sen 

soveltamiseen. Tutkimusmenetelmänä sen käyttö on lisääntynyt merkittävästi käyttäytymis- ja 

yhteiskuntatieteissä. Käsitteen monimuotoisuudesta huolimatta Catherine Kohler Riessman (2002) 



 

 

on jäsentänyt kolme perusmallia, joiden mukaan kertomukset on käsitetty tutkimuksissa. Niistä 

ensimmäisen mallin tavoite on kerätä haastattelun ja muiden lähteiden avulla koko ihmisen 

elämäkerta. Tätä lähestymistapaa edustaa muun muassa Robert Atkinsonin (1997; 2002) 

elämäntarinahaastattelu. Toiseen malliin sisältyvät tiettyä kokemusta tai tapahtumaa 

havainnollistavat lyhyet kertomukset, joilla on suullisen kertomuksen rakenteelle ominaiset piirteet: 

tilanne, henkilöt sekä juoni. Tällaisille kertomuksille tyypillistä on, että ne antavat vastauksen 

yhteen kysymykseen ja ilmentävät kertojan yhtä kokemusta. Kolmanteen malliin Riessman 

sisällyttää haastattelun aikana syntyneitä laajoja kertomuksia elämästä, jotka ”kattavat pitkiä 

puheenjaksoja ja haastattelun vuorovaikutusta”. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 192–193.) 

Tutkimuksessani kertomukset on käsitetty Riessmanin toisen mallin tavoin lapsen kokemuksen 

ilmentäjänä. 

Heikkisen (2007) mukaan puolestaan narratiivisuuden käsitteeseen sisältyy neljä eri ulottuvuutta, 

jotka kuvastavat millä eri tavoin kyseistä käsitettä on hyödynnetty tieteellisessä keskustelussa. 

Narratiivisuuden käsitteellä voidaan Heikkisen mukaan viitata: 1) tiedonprosessiin, 2) kuvata 

tutkimusaineiston luonnetta, 3) viitata aineiston analyysitapoihin tai 4) korostaa narratiivien 

käytännöllistä merkitystä. Tiedon prosessiin viitattaessa narratiivisuus yhdistetään 

konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. Konstruktivismi korostaa näkemystä, että ihminen rakentaa 

eli konstruoi tiedon ja identiteetin kertomusten välityksellä. Tieto ympäröivästä maailmasta sekä 

käsitys itsestä ovat alati muuttuvia niin sanottuja kertomuksia. Todellisuus ei ole kaikille sama ja 

yhteinen, vaan ne ovat ihmismielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena rakentuneita 

todellisuuksia. Narratiivisuudella voidaan myös kuvata tutkimusaineiston laatua. Aineiston 

narratiivisuudella Heikkinen  tarkoittaa tässä yhteydessä proosamuotoista tekstiä. Narratiivinen 

tutkimusaineisto on suullista tai kirjallista kerrontaa, joka vaativammassa merkityksessään 

edellyttää kertomukselle tunnusomaisia piirteitä: tarinan alku, keskikohta, loppu sekä juoni. Tästä  

voidaan olla eri mieltä, sillä proosamuotoinen teksti narratiivisena aineistona sulkee pois ei-

sanallisen kommunikaation, kuten kaikki eleet, musiikin, kuvan ja keskustelujen monimuotoiset 

tekstit (huudahdukset, mikropuhe jne.), jotka taas ovat tärkeässä asemassa kokemuksellisuuden 

tutkimisessa. Heikkinen toteaa, että yksinkertaisimmillaan aineiston narratiivisuudella tarkoitetaan 

kaikkea kerrontaan perustuvaa aineistoa. (Heikkinen 2007, 145.) 

 

Aineiston käsittelytapaa avaessaan Heikkinen viittaa Polkinghorneen (1995) ja hänen tapaansa 

jakaa narratiivisen aineiston käsittely kahteen toisistaan täysin eroavaan kategoriaan: narratiivien 

analyysi (analyses of narratives) ja narratiivinen analyysi (narrative analysis). Narratiivien 



 

 

analyysilla tarkoitetaan kertomusten luokittelua tapaustyyppejä, metaforia tai kategorioita apuna 

käyttäen. Narratiivinen analyysi sitä vastoin painottaa uuden kertomuksen tuottamista aineiston 

kertomusten pohjalta. Narratiivinen analyysi ei luokittele aineistoa, vaan määrittelee uuden 

kertomuksen aineiston perusteella tuoden esiin keskeiset teemat. (Heikkinen 2007, 145.) 

 

Uudet oppaat pyrkivät tavoittamaan narratiivisuuden käsitteen moninaisuutta ja sen 

mahdollisuuksia kertomusten hyödyntämisestä osana tutkimusta sekä niiden analysoinnista (esim. 

Kaasila, Rajala, Nurmi (toim.) 2008). Esimerkkinä mainittakoon muun muassa Taina Rantalan, 

Soili Paanasen sekä Raimo Kaasilan tavat soveltaa narratiivisuutta oppimisen ja opetuksen 

kontekstissa. Rantala (2005) on hyödyntänyt tarinoita, joita kuvat välittävät ja kertovat koulusta, 

tutkiessaan väitöskirjassaan millaisena oppimisen ilo ilmenee. Rantala kokosi koulun arjesta 

kertovan kertomuksen valokuvien ja kirjoitetun tekstin, kuten haastattelujen, pedagogisen 

päiväkirjan ja luokan tapahtumien kuvaamisen, avulla (Rantala 2008, 7–17). Sen sijaan Paananen 

(2008) on käsitellyt tiettyä saksalaista elämäkerrallis-narratiivista tutkimustapaa. Paananen toteaa 

edellä mainitun valitsemansa metodologisen lähestymistavan kytkeytyvän konstruktivistiseen 

tutkimusotteeseen. Narratiivisuus liittyy Paanasen mukaan tutkimusaineiston laatuun eli tässä 

tapauksessa haastattelun avulla kerättyihin elämänkertomuksiin, myös aineiston käsittelytapaan 

siinä mielessä, että hän on itse tutkijana tuottanut aineiston pohjalta ja siihen perustuen uuden 

kertomuksen. (Paananen 2008, 19–39.) Paanasen tapa hyödyntää narratiivisuutta muistuttaa 

vahvasti edellä käsittelemääni Heikkisen (2007) narratiivisuuden käsitteen neljää eri ulottuvuutta. 

Kaasila (2008) on soveltanut narratiivista lähestymistapaa luokanopettajaopiskelijoiden 

matemaattisen identiteetin kehittymisen tutkimiseen. Kaasilan tutkimusaineistoon sisältyivät 

opiskelijoiden haastattelut sekä matematiikan portfoliot. Narratiivista analyysia Kaasila on 

hyödyntänyt kahdella toisiaan täydentävällä tavalla. Ensinnäkin juonentamisena, toiseksi 

kertomuksen muodon analysoinnilla. Näkemys narratiivisesta analyysistä juonentamisena sopii 

Kaasilan mukaan kun tutkitaan koko elämäkerrassa tapahtuneita muutoksia, tässä tapauksessa 

opiskelijoiden matematiikkakuvaan liittyen. Juonentamisen keskiössä Kaasilan mukaan on 

kertomuksen sisältö. Kertomuksen muodon tarkempi analyysi tavoittaa Kaasilan mukaan 

monipuolisemman kuvan koskien tässä tapauksessa luokanopettajaopiskelijan elämää. Kaasila 

todistaa esimerkillään narratiivisen menetelmän olevan hyvinkin käyttökelpoinen, kun tutkitaan 

kokemuksia, uskomuksia tai niiden muuttumista. (Kaasila 2008, 41–66.) 

 

Kertomuksen tai kerronnallisuuden määritteleminen ei ole yksiselitteistä: toiset tarkoittavat niillä 

laajoja elämäkertoja, toiset pienempiä tai suurempia kertomuksia. Lisäksi narratiivisuuden käsitteen 



 

 

moninaisuus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kyseisen tutkimusotteen hyödyntämiseen. Tässä 

tutkimuksessa tarkoitan kertomuksella lapsen ryhmäkeskusteluissa kertomia pieniä tarinoita, 

ajatuksia ja kokemuksia musiikkiprojektikerroista. Narratiivinen tutkimusote puolestaan näkyi 

aineistonhankinnassa seuraavasti. Ryhmäkeskusteluissa haastattelumuoto oli narratiivinen. 

Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005, 191) tarkoittavat narratiivisella eli kerronnallisella haastattelulla 

sellaista haastattelua, jossa tutkija antaa tilaa kertomiselle ja esittää kerrontaa tukevia kysymyksiä. 

Lasten kertomat olivat tärkeässä asemassa tutkiessani kokemuksellisuutta ja toimivat ikään kuin 

avaimina tehdessä myöhemmin havaintoja videotallenteelta kokemuksellisuuden ilmenemiseen 

liittyen. Toisen ryhmäkeskustelun osana lasten tekemät piirustukset kertomuksineen ovat myös 

tukeneet lapsen henkilökohtaista kokemusta ja sen ilmaisua. Videotallenteelta havainnoidessa 

huomion arvoisia asioita ovat olleet lapsen toiminta ja käyttäytyminen ilmeineen, eleineen ja 

sanoineen. 

4.2 Lapsen haastatteleminen 

Haastattelu on yksi yleisimmistä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä. Eskola 

(1975) tarkoittaa haastattelulla henkilökohtaista haastattelua, jossa haastattelija esittää 

haastateltavalle suunnatut kysymykset suullisesti ja merkitsee muistiin tältä saadut vastaukset 

(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 73). Haastattelun etuja Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) mukaan ovat 

muun muassa joustavuus sekä haastattelijan mahdollisuus toimia samanaikaisesti havainnoijana. 

Joustavuudella he tarkoittavat mahdollisuutta toistaa kysymys uudestaan tai tarkentaa kysymystä 

väärinkäsitysten välttämiseksi. Lisäksi kysymykset voidaan esittää haastattelijan tilanteessa 

sopivaksi katsomassaan järjestyksessä. Havainnoijan roolilla käsitetään mahdollisuutta merkitä 

muistiin vastauksen lisäksi miten haastateltava on asian ilmaissut. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 73.) 

Haastattelujen nauhoittaminen helpottaa haastattelijan työtä, antaa aikaa keskittyä itse haastatteluun 

ja on samalla ratkaisu ilmaisutapojen (äänenpainot jne.) tallentamiseen. 

Lapsen tai lapsiryhmän haastatteleminen vaatii haastattelijalta hyvin valmistautumista. Aarnos 

(2001, 147) painottaa ennalta perehtymistä lapsen kokemusmaailmaan, lisäksi tutustumista lapsen 

kielelliseen ilmaisukykyyn sekä kohtaamiseen. Alasuutari (2005) on lapsen laadullisessa 

haastattelussa keskittynyt tarkastelemaan lapsen ja haastattelijan välistä vuorovaikutusta. Aineiston 

keräämisen näkökulmasta Alasuutari korostaa tarkastelussaan haastattelijan toimintaa (Alasuutari 

2005, 145–146.) Kokemuksia tutkittaessa korostuvat niiden ilmentäjänä kehollisuus, ilmeet ja eleet. 

Alasuutari (2005, 146) toteaakin, että lapsen toiminnallisuuden huomioon ottaminen korostuu sitä 



 

 

enemmän mitä nuorempi lapsi on kyseessä. Lisäksi tulee huomioida, että lapselle ominaista on 

kertoa asioista kehoa, leluja tai muita välineitä apuna käyttäen. Jotta tutkimuksen kannalta tärkeät 

kommunikaatiomuodot saadaan tallennettua, on videointi hyvin tärkeätä. 

Lapsen kvalitatiivinen haastattelu pyrkii selvittämään lapsen tapaa jäsentää maailmaansa sekä 

tapahtumia ja toimintaansa siinä. Alasuutari kuitenkin haluaa painottaa haastattelua 

vuorovaikutuksellisena tilanteena, jossa keskustelun sisältöön vaikuttavat sekä haastattelija että 

lapsi. Tästä syystä on mahdotonta olettaa, että tutkimus pystyisi säilyttämään lapsen äänen 

muuttumattomana (Alasuutari 2005, 162). Lasta haastateltaessa haastattelun pääkieli tulee olla 

lapselle ymmärrettävää, lapsen kieltä. Näin on mahdollista tavoittaa lapsen merkityksiä ja tapoja 

jäsentää maailmaa. Haastattelijan tulee ottaa huomioon lapsen kielen ja kommunikaatiotapojen 

lisäksi lapsen kehityksellinen taso. (Alasuutari 2005, 154.) Kertominen on lapselle luonteva tapa 

ilmaista itseään. Lapsen haastattelu edellyttää haastattelijalta muun muassa kysymysten tarkkaa 

muotoilua ja sanavalintaa sekä lapsen kehitystason huomioimista, jotta lapsen ääni ja näkökulma 

saadaan tuotua esiin mahdollisimman todenmukaisena. 

Päädyin tutkielmassani lasten yksilöhaastattelun sijaan ryhmähaastatteluun siitä syystä, että 

ryhmätilanne oli oletettavasti tutumpi ja siksi myös tutkimuksen kannalta yksilötilannetta 

luonnollisempi vaihtoehto. Ryhmähaastattelun sijaan kutsun musiikkiprojektikertojen jälkeen 

toteutettuja keskustelutilanteita ryhmäkeskustelun tai kerronnallisen haastattelun nimellä. Tämä 

erottelu johtuu kerronnallisesta haastattelumuo osta sekä lapsille ”annetusta vapau esta” kertoa 

mieleen jääneistä kokemuksista, mitkä herättivät myös keskustelua ryhmän sisällä. Tutkijana ja 

haastattelijana esitin lapsille kysymyksiä musiikkiprojektikertoihin liittyen, joilla pyrin lähestymään 

lapsen henkilökohtaisia kokemuksia ja kokemusmaailmaa, jotka olivat tämän tutkimuksen 

näkökulmasta ensiarvoisen tärkeitä. 

4.3 Havainnointi, videointi ja piirustukset aineistontuottomenetelminä 

Grönforsin (2001) mukaan havainnointia on kolmenlaista: piilohavainnointia, osallistumatonta sekä 

osallistavaa havainnointia. Niiden välinen ero on selitettävissä moninaisilla tutkijan rooleilla ja 

havainnointimahdollisuuksilla. Ensinnäkin piilohavainnointi on yksi havainnoinnin asteista, jossa 

tutkija havainnoi nimen mukaisesti tutkimuksen kohteita ”piilossa”  ilman että he ovat tietoisia siitä. 

Esimerkkinä mainittakoon joukkotilanteet, kuten mielenosoitukset, jossa tutkija voi olla läsnä 

herättämättä huomiota. Toiseksi tutkija voi toimia myös pelkästään havainnoijana ilman että hän 

osallistuu tutkittavien toimintaan, vaikka nämä tietävät olevansa tutkimuksen kohteena. Näin 



 

 

tapahtuvaa havainnointia kutsutaan osallistumattomaksi havainnoinniksi. Tutkija voi istua 

havainnoimassa passiivisesti tutkimusryhmää tai laittaa videokameran tallentamaan, jolloin tutkijan 

fyysistä läsnäoloa ei välttämättä edes tarvita. Kolmanneksi mainittu osallistuva havainnointi ei 

vaadi tutkijalta koko ajan osallistumista tutkittavien elämään, vaan tutkija voi sekä toimia että 

tarkkailla. Osallistuva havainnointi aktivoi tutkijan aistit, kuulon ja näön lisäksi, sekä tunteet 

mukaan aineistonkeräykseen ja asioiden tarkkailemiseen. (Grönfors 2001, 129–131.) Osallistuvassa 

havainnoinnissa korostuvat sosiaaliset vuorovaikutustilanteet, erityisesti tutkijan aktiivinen toiminta 

tutkimuksen tiedonantajien kanssa (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 82). 

Edellä kuvatuista havainnoinnin asteista tutkimukseni aineistonkeruumenetelmiin sisältyi 

osallistuvaa havainnointia. Koska olin aktiivisesti mukana toiminnassa musiikkiprojektissa  sekä 

ryhmän että musiikkileikkikouluopettajan kanssa, havainnointi tapahtui yhdessä toimien. Tästä 

syystä musiikkiprojektikertojen videointi oli ensiarvoisen tärkeätä. Videotallenteen avulla minun oli 

mahdollista palata jälkeenpäin tekemään havaintoja ja tarkempaa analyysia lasten toiminnasta, 

kielellisestä ja ei-kielellisestä ilmaisusta ”ulkopuolelta” katsottuna.  utustuminen lapsiin tapahtui 

myös osallistumisen kautta. Tällä asialla voi hyvinkin olla vaikutusta ryhmäkeskusteluihin. 

Haastattelijan ollessa ”tuttu” voi aan miettiä  että jättääk  lapsi kertomatta tutkimuksen kannalta 

jotain oleellista verrattuna siihen, jos haastattelija olisi lapselle täysin tuntematon henkilö. 

Piirtäminen kuului osaksi toista ryhmäkeskustelua. Tällöin lapset saivat vapaasti piirtää 

musiikkiprojektiin liittyen. Nämä lasten tekemät omat tuotokset ovat mukana tutkimuksessa 

ainoastaan lapsen kerronnan tukena, ilmentäen samalla lapsen kokemuksia ja kokemusmaailmaa. 

Aarnos (2001, 149) toteaa lasten piirroksien yhdessä haastattelun kanssa olevan hyviä 

ilmaisukeinoja, jotka syventävät haastattelua ja samalla avartavat lapsen kokemus- ja 

elämysmaailmaa. 

Tapoja hyödyntää piirustuksia tutkimuksessa voi olla monenlaisia. Freeman ja Mathison (2009, 

114) ovat listanneet seuraavanlaisia: 

 Piirrosten avulla luodaan yhteisymmärrystä 

 Piirrokset toimivat sekä tutkijalle että tutkimukseen osallistujille yhteisenä 

mielenkiinnon kohteena 

 Helpottaa ujojen sekä hiljaisten osallistumista tutkimukseen 

 Auttaa keskittymään keskusteluun 

 Niiden avulla päästään käsiksi visuaalisiin ja emotionaalisiin tarkoituksiin 

 Antaa aikaa pohtia otsikkoa tai tehtävänantoa 

 Antaa vaihtoehtoisen tavan ilmaista 



 

 

 Vähentää ryhmän vaikutusta yksilöön 

 Piirustukset toimivat aineistona tiedon hankinnassa ja tukevat muilla metodeilla 

saatua aineistoa 

Freemanin ja Mathisonin (2009, 114) mukaan piirustukset ilmentävät yksilön tunteita ja tuovat esiin 

pääkohdat osallistuvien kokemuksista. Lisäksi ne ovat erityisen arvokkaita, kun niihin yhdistetään 

osallistujien omakohtaiset tulkinnat. 

4.4 Narratiivien analyysi ja muut analyysimenetelmät 

Tutkimusaineistoa voidaan lähestyä monilla eri analyysitavoilla tai käyttää niistä useampaa 

rinnakkain. Tässä tutkimuksessa käyttämiäni analyysimenetelmiä ovat narratiivien analyysi, 

videoanalyysi sekä sisällönanalyysi. Kokemuksellisuuden ilmenemistä tutkittaessa tärkeässä 

asemassa tämän tutkimuksen kannalta ovat olleet lasten kertomukset kokemuksistaan. Analyysissa 

olen keskittynyt näiden kertomusten eli narratiivien analysoimiseen. Kuten aikaisemmin todettiin, 

narratiivien analyysilla tarkoitetaan kertomusten luokittelua tapaustyyppejä, metaforia tai 

kategorioita apuna käyttäen (Heikkinen 2007, 145). Kertomuksia analysoidessa ja luokitellessa olen 

käyttänyt apuna aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aineistolähtöistä analyysia voidaan käyttää 

Milesin ja Hubermanin (1994, 10–11) mukaan muun muassa aineiston pelkistämiseen, 

ryhmittelyyn, ala- ja yläkategorioiden luomiseen. Narratiivien lisäksi analyysin kohteena on ollut 

videoaineisto, josta olen tehnyt havaintoja koskien lasten toimintaa, kielellistä ja ei-kielellistä 

ilmaisua.   

Musiikkiprojektista kertyi tutkimusaineistona videomateriaalia: musiikkiprojekti (3 × 45 minuuttia) 

ja ryhmäkeskustelut (3 × 15 minuuttia). Lisäksi aineistona toimivat myös lasten toisella 

ryhmäkeskustelukerralla piirtämät piirrokset. Nämä piirrokset tukivat lähinnä lapsen ilmaisua 

kokemuksistaan. Analyysin alkuvaiheessa olen lähtenyt liikkeelle oman osallistumiseni kautta 

kertyneestä kokemuksesta. Litteroin ryhmäkeskustelut ja merkitsin niihin tutkimuksen ja erityisesti 

tutkimuskysymysten näkökulmasta lasten tärkeät kertomat kokemuksistaan. Tämän jälkeen siirryin 

tekemään havaintoja videoaineistosta lasten toiminnasta ja eri ilmaisutavoista kokemuksellisuuteen 

liittyen. Tekemäni havainnot kirjoitin ylös itselle ajallisesti etenevään taulukkomuotoon. Avaimina 

havaintojen tekemiseen videoaineistosta toimivat lasten kertomat. Videotallenteen avulla minun oli 

mahdollista palata lapsen kerronnan ohjaamana merkityksellisinä koettuihin tilanteisiin uudelleen ja 

uudelleen. Lasten kertomien sekä videotallenteelta tehtyjen havaintojen pohjalta olen koonnut 

kokemuksellisuuden ilmenemistä kuvaavat eri kategoriat, jotka esittelen Tulokset -luvussa.  



 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Pienimuotoinen musiikkiprojekti toteutettiin 4–5-vuotiaiden musiikkileikkikouluryhmässä kolmella 

peräkkäisellä muskarikerralla kevään 2014 aikana. Kukin tuokio kesti 45 minuuttia. Tuokiot 

videoitiin ja jokaisen tuokion päätteeksi toteutin ryhmäkeskustelun mukana olleiden lasten kanssa. 

Keskusteluun oli varattu aikaa 15 minuuttia. Ryhmäkeskusteluissa lapset pääsivät kertomaan 

muskaritunnilla heränneistä ajatuksista ja kokemuksista. Kokemuksellisuuden näkökulmasta 

tärkeänä tiedon lähteenä tässä tutkimuksessa ovat ryhmäkeskusteluissa lapsen kertomat kokemukset 

ja merkityksellisenä koetut asiat, joita olen peilannut myöhemmin analysoidessa videotallenteelta 

tehtyihin havaintoihin lapsen toiminnasta, ilmeistä, eleistä ja sanoista. Lisäksi lasten kerronnan 

tukena aineistona toimivat myös heidän toisella ryhmäkeskustelukerralla tekemänsä piirrokset. 

Piirroksia ei ole sisällytetty analyysiin, vaan ne toimivat ainoastaan kerronnan tukena ja ilmentävät 

lapsen merkityksellisenä koettuja asioita. Ryhmäkeskustelun, videoinnin ja piirroksien lisäksi 

tiedonhankintaan sisältyy osallistuvaa havainnointia, sillä toimin myös itse lasten ja 

musiikkileikkikouluopettajan kanssa tehden yhdessä kokemuksellista musiikkiprojektia. 

Seuraavaksi kerron miten tutkimus, toisin sanoen musiikkiprojekti ja ryhmäkeskustelut, toteutettiin 

käytännössä. 

5.1 Musiikkiprojekti 

Jo musiikkiprojektin suunnitteluvaiheessa minulle oli selvää, että tutkimus toteutettaisiin pienten 

lasten parissa. Kiinnostuin musiikkileikkikouluryhmistä ja otin yhteyttä 

musiikkileikkikouluopetusta tarjoavaan oppilaitokseen. Ennen musiikkiprojektin suunnittelun 

käynnistämistä tarvittiin luvat musiikkiprojektin toteuttamiseen oppilaitokselta, 

musiikkileikkikouluopettajalta ja ennen kaikkea lasten vanhemmilta. Alaikäisten tutkimukseen 

osallistuminen sekä heidän kuvaaminen ja haastatteleminen ovat vanhemmilta suostumuksen 

tarvitsevia asioita (liite 1 lupalappu). Tuloksissa esiintyvät lasten nimet on muutettu 

anonyymisyyden säilyttämiseksi (ks. esim. Kuula 2006, 133). Tutkittavien yksityisyyden 

suojaaminen on määrätty henkilötietolaissa (523/1999). Kaikella tutkimuksella voidaan todeta 

olevan yhteisiä eettisiä periaatteita, niin myös narratiivisessa tutkimuksessa kohdatuilla 

kysymyksillä on yhteistä muun laadullisen tutkimuksen kanssa sekä yleisen tutkimusetiikan kanssa. 

Syrjälä, Estola, Uitto ja Kaunisto (2006, 192) toteavat narratiivisen tutkimuksen ulottuvan 

kertomuksien muodossa jopa yksilön omaan henkilökohtaiseen elämään, herkimmillekin vesille. 



 

 

Tämän kaltaiset asiat tutkijan tulee ottaa vastaan herkästi ja kunnioittaen. Syrjälä ym. puhuvatkin 

välittävästä suhteesta tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien välillä. 

Lopulta sain tutkimukseen mukaan 4–5-vuotiaista muodostuvan musiikkileikkikouluryhmän sekä 

heitä opettaneen musiikkileikkikouluopettajan. Kun lupa-asiat olivat kunnossa aloimme yhdessä 

musiikkileikkikouluopettajan kanssa suunnittelemaan toteutettavaa  musiikkiprojektia. 

Miettiessämme teemaa toteutettavalle projektille päädyimme yhdessä tuumin eläinaiheeseen. Siitä 

idea lähti kehittymään ja mukaamme tarttui niin musiikillisesti, mielikuvituksellisesti kuin 

elämyksellisesti rikas Camille Saint-Saënsin (1835–1921) säveltämä klassisen musiikin teos 

Eläinten karnevaali (Le carnaval des animaux 1886). Teos on sarja pienelle orkesterille, joka 

koostuu 14:stä eri eläintä kuvaavasta osasta. 

1. Introduction et marche royale du Lion (Johdanto ja leijonan kuninkaallinen 

marssi) 

2. Poules et Coqs (Kukot ja kanat) 

3. Hémiones (Animaux véloces) (Villiaasit) 

4. Tortues (Kilpikonnat)  

5. L'Éléphant (Norsut)  

6. Kangourous (Kengurut) 

7. Aquarium (Akvaario)  

8. Personnages à longues oreilles (Pitkäkorvaiset olennot)  

9. Le coucou au fond des bois (Käki)  

10. Volière (Lintuhäkki)  

11. Pianistes (Pianistit)  

12. Fossiles (Fossiilit) 

13. Le Cygne (Joutsen) 

14. Finale (Finaali, sarjan viimeinen osa, jossa esiintyy teoksessa aikaisemmin tutuksi 

tulleita teemoja) 

 

Teoksesta on tehty myös kuvitettu satukirja (Musiikin satumaailma 1975), joka johdattaa lasta 

musiikin siivittämänä teoksessa esiintyviä eläimiä kuvaavaan mielikuvitusmaailmaan. Kirjassa 

jokainen aukeama vastaa yhtä teoksen osaa. Satu toimi kokonaisuudessaan runkona 

musiikkiprojektille. Koska projekti oli hyvin pienimuotoinen, emme nähneet tarpeelliseksi 

sisällyttää siihen kaikkia sadussa olevia eläimiä käsiteltäväksi yksityiskohtaisesti, vaan valitsimme 

syventämisen kohteeksi viisi musiikillisesti eri tyylistä osaa. Ne olivat Leijona, Villiaasit, Kengurut, 

Akvaario ja teoksen tunnetuin osa nimeltä Joutsen. Näitä eläimiä käsiteltäessä tärkeässä roolissa 

olivat Saint-Saënsin säveltämät eläinaiheiset kappaleet, jotka tukivat kaikkea kuhunkin 

eläinaiheeseen liittyvää toimintaa. Musiikkiteoksen osien rinnalla mukana kulki niistä tehty satu. 

Tämän lisäksi jokaista eläintä syvennettiin työskennellen aiheeseen liittyvän jonkin muun kappaleen 

parissa. 



 

 

Yhteistä jokaiselle musiikkiprojektikerralle oli, että ne aloitettiin ja lopetettiin ryhmälle 

entuudestaan tutuilla alku- ja loppulauluilla. Näiden lisäksi mukana oli myös aikaisempiin 

muskarikertoihin sisältynyt piirtämisosuus, jossa lapset värittivät tunnin aiheeseen liittyvän kuvan. 

Musiikkiprojektikertoihin sisällytettiin kokonaisvaltaista kokemista tukevia monipuolisia 

työmenetelmiä, kuten musiikkiliikuntaa, musiikillista keksintää ja kuuntelua, soiton sekä laulun 

lisäksi. Näitä kaikkia hyödynsimme monipuolisesti musiikkiprojektin aikana. Näistä esimerkkejä 

vähän tuonnempana. Liitteet tuntisuunnitelmista löytyvät tutkielman lopusta (liitteet 2–4). 

Projektin aikana lapsilähtöisyys, kokonaisvaltainen kokeminen ja moniaistisuus olivat vahvasti 

läsnä. Halusimme lähestyä projektin aihetta Eläinten karnevaalia lapsen kokemusmaailmasta käsin. 

Tätä havainnollistan seuraavaksi esimerkillä. Alustimme aihetta kertomalla lapsille vähän 

säveltäjästä ja tämän tunnetusta teoksesta Eläinten karnevaalista. Herätimme ajatuksia ja 

keskustelua kysyen lapsilta: ”Mitä eläimiä eläinten karnevaalissa voi olla? Miten ne ääntelevät? 

Miten ne liikkuvat?” Näin lapset saatiin aktivoitua teemaan.  ämän jälkeen avattiin satukirja 

(Musiikin satumaailma 1975) ja tarina alkoi: 

Katsopa tuota vanhaa pörröpartaista miestä. Hän tallustelee edestakaisin pianonsa ympärillä 

odottaen innoitusta. Mitään ei vain ole tullut hänen mieleensä, ja niinpä vanha mies 

haukottelee suu ammollaan.  

”HOH-hoijaa. HOH-hoijaa. HOH-huh...HAA!” Vih oinkin hän keksii! 

” eijonahan se tuolla lailla karjuu.” 

Hän aloittaa komean marssin, aivan kuin itse olisi eläinten kuningas. Mutta kuinka voi 

näyttää kuninkaalta, kun on unohtanut riisua yöpukunsa? 

Teoksen eläinkappaleista säveltäjä on pyrkinyt tekemään kutakin eläintä kuvaavan. Ne ovat 

ilmekkäitä, hyvin kuvailevia ja antavat mielikuvitukselle tilaa. Halusimme aktivoida lapsia projektin 

aikana kuuntelemiseen ja annoimme samalla tehtäväksi miettiä mikä eläin mahtoi olla kyseessä. 

Tämä toimi myös toisinpäin, että luimme sadusta kappaletta kuvaavan aukeaman ja kuuntelimme 

kappaleen. Seuraavaksi niistä pari esimerkkiä. Tuntisuunnitelma löytyy liitteenä tutkielman lopusta 

(liite 2). Ensimmäisellä musiikkiprojektikerralla käsitellessämme leijonaa lähdimme liikkeelle 

sadusta, joka herätti oitis lasten mielikuvituksen (ks. sadun teksti yllä). Tämän jälkeen liikuimme ja 

eläydyimme opettajan johdolla teoksen ensimmäiseen kappaleeseen Leijona (Introduction et 

marche royale du lion) sadun tapahtumien mukaisesti. Musiikkiin eläytyessään lapset saivat keksiä 

omia näkemyksiään siitä, mitä musiikissa leijonalle milloinkin tapahtui. Vastaavasti 

käsitellessämme aasia lähdimme liikkeelle kuuntelemalla kappaleen Villiaasit (Hémiones) ja lapset 

saivat itse keksiä mikä eläin mahtoi olla kyseessä. Vastaukset olivat erilaisia. Luimme kirjasta 



 

 

kyseistä eläintä koskevan aukeaman ja kuuntelimme kappaleen uudestaan. Teemalla jatkettiin ja 

haimme tallista keppihevoset, joilla leikimme Raimo Ahosen Varsa laukkaa -laulun sanojen 

mukaisesti. 

Jokaisella projektikerralla halusimme säilyttää mukana jo tutuksi tullutta. Tunnetusti lapset 

kaipaavat toistoja ja tuttuutta, mikä näkyi myös tuntisuunnitelmissa. Toisella 

musiikkiprojektikerralla (liite 3) lähestyimme kengurua musiikkiliikunnan ja soittamisen 

näkökulmasta. Luettuamme kirjasta kengurusta kertovan aukeman lapset saivat itse keksiä miten 

kengurut liikkuvat ja ilmentää kehollaan. Tämän jälkeen eläydyimme sadun tapahtumiin ja 

musiikkiin pomppien teoksen osan nimeltä Kengurut (Kangourous). Kenguruteemaan syvennyttiin 

jatkamalla aihetta musiikkiliikunnalla pomputtaen palloja Poing, poing, poing -kappaleen 

(Goodman 1971) tahtiin, samalla tavalla kuin kengurut pomppivat. Samaa kappaletta työstettiin 

myös soittaen laattasoittimilla. 

Seuraavaksi esimerkki musiikillisen keksinnän hyödyntämisestä projektissa. Kolmannella 

musiikkiprojektikerralla (liite 4) siirtyessä Akvaario-aiheeseen luimme lapsille Elina Karjalaisen 

Akvaario-runon, jonka hän on tehnyt Camille Saint-Saënsin Akvaario (Aquarium) osan 

innoittamana. Lapset saivat itse keksiä liikkeet kuinka ilmentää runoa, jonka jälkeen leikimme sen 

yhdessä. 

Hiljaa huojuvat vihreät levät, 

vedessä välkkyvät punaiset 

evät. 

Oi, miten ihana uimisen tyyli, 

kun kosteassa kodissaan 

Ui kultakala, Lyyli! 

 

(Karjalainen, E. 1993) 

 

Projektin aikana annoimme myös aikaa rentoutumiselle, tilaa lasten mielikuvitukselle ja 

henkilökohtaiselle kokemusmaailmalle. Luettuamme tarinan joutsenesta halusimme rauhoittaa 

hetken rentoutumiseen kuunnellen Saint-Saënsin teoksen osan nimeltä Joutsen (Le Cygne). 

Jaoimme lapsille valkoiset ”joutsenen hy henet” ja he saivat p tk ttää h yhen kä essä patjoilla 

lattialla. Laitoimme musiikin soimaan ja heiluttelimme musiikkileikkikouluopettajan kanssa lasten 



 

 

yllä valkoista hallaharsoa. Haimme aistimodaliteetteihin liittyviä kokemuksia. Hetken hiljaisuuden 

jälkeen yksi lapsista kysyi: ”Ope  mitä me nyt ollaan?” Sen lapset saivat keksiä ihan itse.  

5.2 Ryhmäkeskustelu 

Ryhmäkeskusteluun oli varattu aikaa 15 minuuttia. Ryhmäkeskustelu toteutettiin välittömästi 

jokaisen musiikkiprojektikerran jälkeen projektitilan viereisessä luokassa, sillä 

musiikkileikkikouluopettaja jatkoi heti perään seuraavan ryhmän kanssa. Nämä keskustelutilanteet 

myös videoitiin. Ryhmäkeskustelun tarkoitus oli tavoittaa lapsen kokemusmaailmaa ja heränneitä 

kokemuksia, joista he pääsivät itse kertomaan omin sanoin. Jokainen ryhmäkeskustelu tuli 

toteutettua hieman eri tavalla, sillä halusin kokeilla erilaisia tapoja haastattelun toteuttamiseen ja 

myös jättää mahdollisuuden muokata keskustelun rakennetta matkan varrella. Kokeileminen 

perustui omaan näkemykseeni tavoittaa paremmin lapsen omaa kerrontaa. Lasten haastattelemisessa 

ja sen toteuttamisessa on haastetta ensikertalaiselle tutkijalle. Alkujaan ajattelin, että lasten kanssa 

keskustellessa neljä tai viisi lasta olisi maksimimäärä. Ensimmäisellä kerralla otin kuitenkin 

kokeiluna keskusteluun mukaan kaikki seitsemän paikalla ollutta lasta. Toisella kerralla 

keskustelussa mukana olivat myös kaikki tunnilla olleet viisi lasta. Kolmannella kerralla taas viisi 

lasta seitsemästä, jotka valikoituivat satunnaisesti. Jokaisella musiikkiprojektikerralla lapsiryhmässä 

oli vaihtuvuutta sairastelun tai muun poissaolosyyn takia. Tärkeintä kuitenkin on, että projekti 

saatiin toteutettua. 

Ensimmäistä toteutettua ryhmäkeskustelua halusin lähestyä lasten kanssa leikin kautta, koska 

toiminnallisuus ja asioista kertominen kehoa, leluja tai muita apuvälineitä käyttäen ovat lapselle 

ominaisia tapoja (ks. Alasuutari 2005, 146). Otin mukaan keskustelutilanteeseen pehmokissan, joka 

kiersi lapselta lapselle kysyen tuntiin liittyviä kysymyksiä ja aktivoiden lapsia itse kertomaan 

kokemuksistaan (ks. esim. Alasuutari 2005  146): ”Minkälaista oli muskarissa tänään? Mikä oli 

kaikkein kivointa?” Halusin kissan avulla kokeilla puheenvuorojen jakamista ja ehkäistä 

päällekkäin puhumista. Kissa toimi tyttöjen kanssa poikia paremmin. Tunteita koskevat kysymykset 

ovat lapsille hankalia, joten niihin vastaaminen jää usein niukaksi ja hankalasti tarkennettavaksi (ks. 

esim. Kortesluoma ym. 2003, 438). Tähän tosiasiaan törmäsin itse heti ensimmäisellä 

keskustelukerralla. Helpompaa on jos haastattelija nimeää kysymyksessään tunteen ja käyttää siitä 

superlatiivia (Alasuutari 2005, 161). Lapsen sanavarasto on kuitenkin melko suppea ja 

kokemuksista puhuttaessa kysymyksen täytyy olla täysin ymmärrettävissä. Johdattelevat 

kysymykset veivät keskustelua eteenpäin: ”Mitä sinulle jäi mieleen leijonasta taikka aasista jne.? 



 

 

Minkälaista oli liikkua kuin leijona? Minkälainen leijona oli?”. Joh attelevia  toisin sanoen 

keskusteluun aktivoivia kysymyksiä, tuli hyödynnettyä rohkaistessani lasta itse kertomaan. 

Toisella ryhmäkeskustelukerralla annoin lapsille mahdollisuuden samalla keskustellen myös piirtää 

tunnista. Tämä rauhoitti keskustelutilannetta paljon. Keskustelussa mukana olivat kaikki tunnilla 

olleet viisi lasta. Keskustelun päätteeksi jokainen lapsi esitteli oman tuotoksensa ja kertoi sen 

tarinan, mitä piirroksessa tapahtui. Koin että piirtäminen ja omasta tuotoksesta kertominen olivat 

monelle lapselle helpompi tapa kertoa omasta kokemuksestaan, ja myös ujoimmat rohkaistuivat 

kertomaan (ks. myös Freeman & Mathison 2009, 114). Kun piirros oli itse tehty, myös taiteilijan 

itse oli helppo kertoa siinä tapahtuvista asioista. Tuotokset liittyivät tavalla tai toisella 

projektikerran aiheeseen, josta välittyi oma henkilökohtainen näkökulma ja mielikuvituksen 

tuotetta. Nämä piirrokset sisällytin tutkimukseen lapsen itse tuottamana aineistona. 

 

Kolmannella ja viimeisellä keskustelukerralla kävimme läpi kokonaisuudessaan koko 

musiikkiprojektin mukana matkanneiden eläinkuvien avulla. Lisäksi olin myös koostanut lapsille 

A4-paperille värityskuvina kaikki viisi projektissa mukana ollutta eläintä: leijona, aasi, kenguru, 

kala ja joutsen. Kävimme niistä jokaisen läpi keskustellen ja muistellen satua. Lapset itse kertoivat 

kokemuksistaan. Jotta matka saatiin päätökseen, keskustelun päätteeksi avasimme satukirjan 

viimeisen aukeaman mistä löytyi kuva eläinten karnevaalin kaikista eläimistä matkalla konserttiin. 

Myös pörröpartainen mies itse Camille Saint-Saëns oli laittanut päälleen juhlavaatteet ja kädessä 

näkyi keppi. Nokkelimmat tunnistivat hänen olevan kapellimestari.  



 

 

6 TULOKSET 

Tutkimusaineiston perusteella kokemuksien ilmenemistä kuvaavat pääluokat olen muodostanut 

seuraavasti. Kokemuksien ilmenemismuotoja ovat: 1) sanallinen ilmaisu ja reflektio 2) sanaton 

viestintä (ilmeet, eleet), 3) toiminnallinen reagointi ja 4) musiikillinen ilmaisu. Kokemukset 

ilmenevät moninaisesti. Olen sisällyttänyt tuloksiin tästä esimerkin alalukuun 6.5. 

6.1 Sanallinen ilmaisu ja reflektio 

Kokemukselllinen oppiminen voi olla Deweyn (1910) mukaan traditioon, ulkoisiin auktoriteetteihin 

tai olosuhteiden asettamiin ehtoihin liittyvää rutiinitoimintaa. Se voi toisaalta olla myös 

reflektiivistä toimintaa, jolla tarkoitetaan uskomusten sekä odotettavien seurausten huolellista 

käsittelemistä. (Järvinen 1990, 5.) Pragmatismilla Dewey tarkoittaa keskeisten uskomusten kriittistä 

arviointia inhmillisen kokemuksen pohjalta. (Alhanen 2013, 46). Omien kokemusten reflektointia 

pidetään perustana kokemukselliselle oppimiselle. Seuraava esimerkki havainnollistaa kokemuksen 

ilmaisemista sanoin sekä toimintaa reflektoiden. 

Esimerkki 1.  H: Mitäs tulee mieleen leijonasta? 

V: Se oli  minusta kyllä vähän pelottava. 

Maria: Vaani! 

H: Mikä siinä oli pelottavaa? 

V: Että se vaani. 

H: Vaani, saalistako? 

V: [Mm.] 

M: [Vaani] ja karjui. 

H: Aaa. 

V: Onneks niitä ei oo täällä. 

H: Oliko se siinä Leijona- vai Afrikka-laulussa? 

Maria kommentoi väliin: Afrikka-laulussa. 

V: Kummassakin. 

V: Sitä paitsi mulla sattui kolviin tosi kauheesti. 

 

Esimerkissä Veera ilmaisee sanoin kokemuksensa pelottavasta leijonasta ja toteaa helpottuneena, 

että onneksi leijonia ei ole täällä. Hän myös reflektoi asiaa myöhemmin ryhmäkeskustelussa. 

Videotallenteelta havaintoja tehdessä palaan kohtaan, jossa eläydyimme liikkuen Leijona-

kappaletta. Heti johdannon alkaessa Veera ilmaisee pelkonsa sanoen opettajalle ”mua pelottaa”. 

Opettaja siirtyy tytön viereen ja toteaa ettei tarvitse pelätä. Kun johdanto vaihtuu marssiin Veera 

lähtee reippaasti mukaan. Reaktio muuttuu toiminnaksi. Veera vahvistaa (reflektoi) myöhemmin 

ryhmäkeskustelussa negatiivista kokemusta leijonasta toteamalla ”minä tykkään kaikista eläimistä, 

paitsi leijonasta”. Korviin sattumisen syynä Veera totesi myöhemmin seuraavaa ”...siksi minusta ei 



 

 

ollut kivaa kun piano soitti niin kovaa ja ne lummut”. Videotallenteelta tehdessä havaintoja Veera 

pitelee sormia korvissa, kun soitettiin djembeillä Afrikka-laulua ja lisäksi toteaa korviin sattuvan 

myös pianonsoiton. Toisin sanoen hän reagoi fyysisesti kohtalaisen voimakkaaseen musiikkiin. 

Opettaja ohjaa kaikkia soittamaan vähän hiljempaa. Veera yhtyy soittamaan mukana vasta laulun 

viimeisessä säkeistössä, kun soittotapa on vaihtunut rumpukalvon silittämiseen.  

Kokemuksen ilmenemiseen toiminnan reflektoinnin kautta liittyy myös toiminnan uudelleen 

arviointia, oma ratkaisu ja toiminnan muutos. Tähän liittyen seuraavaksi Esimerkki 2: 

Veera tuo esille keskustelussa pitäneensä aasista. Tarkennuksena Veera toteaa, että siitä kun 

päästiin liikkumaan. Tarkemmin videotallenteelta tehdessä havaintoja aasiin liittyen käy ilmi, että 

Varsa laukkaa -laululeikkiä leikkiessä Veeraa selvästi häiritsi oman keppihevosen lyhyet suitset. 

Veera seuraa katseella tovin muiden keppihevosia ja ilmaisee sanoin kokemuksensa: ”minulla on 

tämä liian lyhyt (osoittaa suitsia). Ei oo hyvä tämmönen”. Kun kukaan ei koommin kommentoi 

asiaa  Veeraa toistaa saman uu estaan ja kävelee kohti opettajaa ”kato mulla on tämmönen liian 

pieni nauha”. Opettaja toteaa olevan sen kuitenkin ihan hyvä. Ratkaisuna asiaan Veera keksii oman 

vaihtoehtoisen tavan pidellä keppihevosta ja lopun aikaa laululeikkiä tyttö kirmaa keppihevosen 

kanssa hymyssä suin. Laululeikin päätyttyä Veera toteaa ääneen, ikään kuin kommentoiden omaa 

ratkaisuaan keppihevosen pitelemisestä ”minä en ollut kyydissä”. Tässä esimerkissä tulevat esille 

Deweyn ihmiskokemukseen liittämät yllykkeen ja halun käsitteet (ks. Alhanen 2013, 91–92). 

Yllykkeenä toimivat keppihevosen liian pienet suitset. Yllykkeen muuttuessa haluksi Veera 

ilmaisee sanallisesti asian epäkohdan, arvioi sen uudelleen ja keksii asiaan oman ratkaisun muuttaen 

toimintaa sen mukaiseksi. 

6.1.1 Konstruktivistinen periaate 

Seuraavassa esimerkissä Veera viittaa kokemuksellaan aikaisempaan asiayhteyteen. 

Esimerkki 2.  H: Eero, mikä eläin puuttuu vielä joukosta? 

E: (miettii) Tuo öö... kala. 

H: Kalat tuli jo. Oli se ensimmäinen. 

E: lei[jona]. 

Laura: [leijona.] 

H: mitenkäs se? 

E: Miksi ukkeli [katsoo se.. ]miksi ukkeli katsoo se leijonaa? 

L: [Se haukotteli] 

Veera alkaa haukottelemaan. 

Veera: Se kyllä minua nukuttaa tämä leijona 

 



 

 

Esimerkissä Veera assosioi leijonan haukotukset väsymyksen tunteeseen. Veera tekee oman 

tulkinnan informaatiosta ja muodostaa aikaisempien tietojen ja kokemuksen pohjalta tiedon 

konstruktion eli oman ajatusrakennelman, mikä viittaa konstruktiiviseen periaatteeseen. Lapsi 

toimii aktiivisena tiedon rakentajana (ks. Rauste-von Wright ja von Wright 1994). Aikaisemmat 

kokemukset toimivat pohjana uusille kokemuksille, mikä liittyy Deweyn ihmiskokemuksen muistin 

käsitteeseen (Alhanen 2013, 94–95). Tästä syystä aikaisempiin kokemuksiin liittyvät tilanteet on 

mahdollista palauttaa mieleen, jotka myös ohjaavat toimintaamme uusissa tilanteissa.  Tätä uuden 

kokemuksen yhteyttä aikaisempaan kokemukseen havainnollistaa myös Esimerkki 2: 

Veera ilmaisee ryhmäkeskustelussa pitäneensä myös leijonasta ja tarkentaa vastausta koskemaan 

liikkumista. Havainnot videolta leijonaan liittyen viittaavat kokemisen ilmaisuun sanallisesti. Veera 

seuraa ja kuuntelee opettajan ohjeita eläytyen musiikkiin ja sen vaihteluihin. Opettaja ohjaa lapsia 

marssimaan reippaasti ja näyttää malliksi. Veera saa heti kiinni opettajan ajatuksesta (tulkinta 

informaatiosta) ja alkaa marssimaan reippaasti (reagoi toimintaa muuttaen). Tähän opettaja reagoi 

välittömästi kehuen Veeraa. Veera ilmaisee heti perään kytköksen aikaisempaan kokemukseen 

marssimisesta ja sanoo: ”mää oon oppinu marssimaan tuolla tarhassa, kun on ollut jumppaa”. 

6.1.2 Kokemuksen ilmaiseminen kertoen 

Kerronta on lapselle luontainen tapa ilmaista päivän tapahtumia ja tärkeitä asioita, niin kuin 

musiikkiprojektin herättämiä kokemuksiakin (ks. Suvanto ja Mäkinen 2011). 

Esimerkki 3.  H: Kertokaapa te tytöt miltä teillä jäi mieleen tunnista? 

Tiina näyttää piirustustaan: Mä piirrän eläinten linnan. 

H: Eläinten linnan. Asuuko ne kaikki eläimet mitä me on käyty siellä linnassa? 

Tiina: (nyökkää) 

H: Minkälaisia ne eläimet on? Mikä niistä on kivoin eläin? 

T: Leijona. 

H: Kerropa leijonasta. Minkälainen eläin se leijona oli? 

T: Ilkeä. 

H: Ilkeä, oliko se ilkeä? Mikä siitä teki ilkeän? 

Maria: No ku se karjuu. Se näyttä ilkeää ilmettäkin. Se irvistää. 

H: mh mh. 

M: Ja kissat virnistää korvia. 

 

T näyttää minulle piirustusta. : Tää on surullinen leijona. 

H: Oi, mitä se leijona on tehnyt? 

M katsoo piirustusta: Se ei pääse tonne linnaan. 

T: Niin, koska ovi on lukossa ja se on niitten muiden eläinten linna. Ja siks ne ei päästä sitä koska se on 

tehnyt tuhmasti. 

H: Niinkö. No mitä muita eläimiä siellä linnassa jo on? Onko siellä ne kaikki mistä me ollaan jo 

puhuttu aasi  ja..? 

T: (nyökkää) 

H: Mutta leijona ei ole päässyt sinne? 

T: Niin. 



 

 

H: Aaa. Se on tehnyt jotain tuhmasti? 

T: (nyökkää) 

H: Mitä se on tehnyt tuhmasti? 

T: se on kaikkia raapinu. 

H: Aa. 

H: Se oli teistä ilkeä eläin? 

Veera: siksi minä pelkäsin sitä. 

H: Niinkö. 

Veera alkaa laulamaan Varsa laukkaa -laulua. 

 

Kerronnan tukena toimii lapsen oma piirros, joka avartaa lapsen kokemus- ja elämysmaailmaa (ks. 

Aarnos 2001, 149). Piirustus kuvastaa lapsen tunteita tuoden esiin kokemuksen pääkohdat (ks. 

Freeman ja Mathison 2009, 114). Tiina esittelee piirrostaan ja kertoo sen pohjalta kokemuksestaan 

ilkeästä leijonasta, joka on tehnyt tuhmasti raapiessaan muita eläimiä eikä pääse eläinten linnaan. 

Tiinan kerronta ilmentää lapsen mielikuvistusta ja saduttamista. Deweyn mukaan lapsen 

mielikuvituksen sisältö on aina peräisin omasta kasvuympäristöstä (Alhanen 2013, 96–98). 

Kertomuksessa on fiktiivisen tarinan piirteitä: lapsi esittelee piirustuksessa olevat henkilöt ja kuvaa 

toimintatilanteet, mitä piirustuksessa tapahtuu (Suvanto & Mäkinen 2011, 79). Kertomuksessa on 

selkeä juoni. Tiinan kertomasta voidaan todeta, että leijona on herättänyt Tiinassa tunteita, sillä hän 

kertoo leijonan olleen kivoin eläin. Tarinassa päähenkilö on leijona, jonka lapsi kuvailee ilkeäksi. 

Tätä lapsi tarkentaa juonen tapaan antaen vastaukseksi, että se on tehnyt tuhmasti eikä tästä syystä 

pääse muiden eläinten tavoin linnaan. 

Esimerkki 4. Veera kertoo omasta kokemuksestaan piirustusta apuna käyttäen, johon hän on 

piirtänyt asioita tuntiin liittyen.  

V: Tässä on tää polkkana. Tää polkkana liittyy siihen (tuntiin). 

H: Miten se liittyy? 

Laura: Siihen hevoseen. 

V:  Minu minu hevonen kyllä syö polkkanoita. 

H: Se ei syönytkään sitä kultaruohoa vaan porkkanoita? 

V: Niin. 

V: Hei hei minä tiedän että hevoset tykkää ompuista, polkkanoista. 

H: Ihana, onko siinä muuta? 

Laura: ja salaatista.. 

V: Kukka! 

H: Mihin se kukka liittyy? 

V: Minä keksin sen, minä otin.. 

H: Aa. sä keksit sen jostain? 

V: (nyökkää) 

V: Tässä on papukaija! 

H: Aaa. 

V: Se voi kyllä liittyy siihen (tuntiin). 

H: Oliko sekin siellä eläinten karnevaalissa? 

V: Mm. 

 



 

 

Varsa laukkaa -laulun sanat ovat herättäneet Veerassa ajatuksia. Ryhmäkeskustelussa Veera 

tarkentaa mitä hänen hevosensa syö: ”minu minu minu hevonen syö kyllä omenoita (ei 

kultaruohoa). Hei hei minä tiedän että hevoset tykkää ompuista, polkkanoista..” Laulun sanat ja 

niiden merkitykset ovat herättäneet ajatuksia. Subjektiivisella merkityksellä voidaan viitata 

semioottiseen kolmioon (ks. Määttänen 2009, 126), jonka mukaan merkitys on aina tulkitsijasta 

riippuvainen. Tulkitsin, eli tässä tapauksessa Veeran mielikuva siitä mitä hevonen syö, ei vastaa 

laulun sanojen merkitystä. (ks. Fiske 1992, 63–69.) Tämän epäkohdan Veera ilmaisee kertoen oman 

käsityksensä asiasta. Tätä tukee Deweyn ajatus puhutusta kielestä merkityksien ilmentäjänä (ks. 

Alhanen 2013, 111–112). Veeran piirustuksesta löytyy uusi mielikuvituksen tuottama eläin, joka 

myös kuuluu hänen mukaan Eläinten karnevaaliin. Taide avaa kanavan mielikuvitusmaailmaan, 

jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta (ks. VASU 2005, 23). Niin myös papukaijan läsnäolo. 

6.2 Sanaton viestintä (ilmeet ja eleet) 

Esimerkki 5. Kokemuksen ilmaiseminen ilmein ja elein. Tommi on ujo, eikä hän halua kertoa 

keskustelussa sanallisesti kokemuksistaan. 

H: Mikä oli kivaa tänään muskaritunnilla?(pieni hetki) Mitä sä muistat tunnista mikä meillä oli tuolla 

toisessa luokassa?(pieni hetki) Minkälaista oli tänään?(pieni hetki) 

Tommi ei saa sanottua mitään. Pitelee kädessään leijona-piirustusta. 

H: Tuleeko leijonasta jotain mieleen? 

Tommi nyökyttää päätään. 

H: Mitä tulee mieleen? 

Tommi hieroo silmiään. 

Tommi ei saa sanottua mitään. Katselee vain piirustusta silmät loistaen. 

H: Tykkäsitkö värittää sitä tänään? 

Tommi nyökkää päällään. 

 

Palaan videotallenteelta havainnoimaan Tommia käsitellessämme leijonaa. Ilmeet ja eleet näkyvät 

vahvasti. Tommi toimii kaverinsa Oskarinsa keskenään etäällä muusta ryhmästä keskustellen. 

Kuitenkin musiikin alkaessa pojat ovat reippaasti toimimassa muiden mukana. Tommi on selvästi 

keskittynyt ja kuuntelee opettajan ohjeita tarkasti. Leijonan vaaniessa Tommin silmän suurenevat, 

hymy tulee kasvoille ja leijonan hyökätessä askeleet nopeutuvat. Kun musiikki loppuu Tommi ja 

Oskari ottavat toisiaan kädestä kiinni. Tommi irrottaa välissä otteen, mutta hetkeä myöhemmin 

poikien kädet ovat jälleen yhdessä. Opettajan kysyessä lapsilta musiikkiin liittyen ”mitä leijona sai 

syötyä?” pojat kävelevät yhä käsi kädessä kohti opettajaa. Oskari toteaa napakasti ”ankka!”. 

Opettaja kysyy saman kysymyksen Tommilta pariin kertaan, mutta poika ei vastaa mitään. 

Kokemuksen ilmeneminen on nähtävissä Tommin kohdalla ilmein (hymy, suurenevat silmät) ja 

eleissä. Keltikangas-Järvistä (2010) lainaten ujoudessa ei ole kyse kiinnostuksen puutteesta muista 



 

 

ihmisä kohtaan tai seuran epämiellyttäväksi kokemisesta, vaan ujous on inhibitio-

temperamenttipiirteen osa. Ujous ilmenee varautuneisuutena sekä vetäytymisenä uuden ja yllättävän 

asian edessä. Tapahtumakulun seuraaminen etäältä tuntuu mielekkäämmältä.  (Keltikangas-Järvinen 

2010, 41–43.) 

6.3 Toiminnallinen reagointi 

Deweyn mukaan toiminta ohjaa kokemista. Kokemus on aina kokeellista toimintaa eli kokeilua siitä 

syystä, ettei toiminnan seuraukset ole ennalta arvattavissa. Toimintaan vaikuttavat osaltansa eliön 

tavoitteet ja ennakoinnit sekä ympäristö. (Alhanen 2013, 58–59.) Seuraavassa esimerkissä Maria 

ilmaisee kokemuksen ryhmäkeskustelussa sanallisesti, videoanalyysissa kokemuksen ilmeneminen 

tapahtuu toiminnallisesti reagoiden. 

Esimerkki 6. H: Mitä se kenguru ihmetteli siinä sadussa? 

M: Ihmistä! 

H: Sitä pörröpartaista miestä. Mikäs siinä oli kummallista? 

M: Koska se oli niin pieni. 

H: (naurahtaa) ..pieni. Ja mitäs muuta? 

Maria ja Tiina yhdessä: Sillä ei ollut häntää. 

H: Häntää ei ollu ollenkaan. 

M: Niin, koska ihmisellä ei kuulu olla häntää. 

 

Maria muistaa sadun kengurusta ja sen yksityiskohdat tarkasti. Maria perustelee myös vastauksensa. 

Vi eotallenteelta käy ilmi seuraavaa: ”Mitä! eikö sinulla ole häntää! vain tasku ja jalat. Ei sinusta 

ole kenguruksi” Opettajan luettua sadun loppuun Maria jatkaa välittömästi toteamalla asialle oman 

perustelun: ”Niin, koska mies ei osaa pomppia. (Kohauttaa veikeästi hartioitaan ylös ja alas). Niin, 

mutta mää osaan pomppia!” Ja tyttö ampaisee samantien pomppimaan kenguruiden tapaan.  

Deweyn mukaan mieli ohjaa kokemista ja määrittää toiminnan vastaamaan ärsykkeisiin (Alhanen 

2013, 114–115). 

6.4 Musiikillinen ilmaisu 

Esimerkki 7. Kokemuksen ilmaiseminen laulaen. Veera ilmaisee tykänneensä hevosista ja alkaa 

välittömästi laulamaan Varsa laukkaa -laulua, johon Eero yhtyy.  

H: Hei mikä eläin me unohdettiin ihan täysin.. ne mitkä haettiin tallista. 

Tiina: Hevonen. 

H: Keppihevoset. 

Veera: Minä tykkäsin niistä. 

Veera lähtee laulamaan: Kip kop kip kop.. 

Eero jatkaa: varsa laukkaa sillä on niin mukavaa.. 

Veera, Eero ja Maria jatkavat yhdessä. 



 

 

Maria keskeyttää: Niin se söi sitä  kultaruohoa. Aurinko jäädyttää sen nurmikon keltaiseksi. 

H: Kyllä. 

Maria: .. Jos se paistaa pilvien rakoon. 

 

 

4–5-vuotias lapsi kykenee muistamaan ulkoa kokonaisia lauluja pienin epätarkkuuksin. Spontaani 

laulu on kyseisessä iässä olevalle lapselle ominaista ja hän nauttii uudesta oppimistaan laulusta 

ryhmässä laulaen (Ruokonen 2001, 126.) Veera aloittaa laulun, johon Eero ja Maria yhtyvät 

spontaanisti laulamaan yhdessä. 

Esimerkki 8. Kuuntelu on ollut Laurille kokemuksellista. Hän reagoi musiikkiin ja kommentoi 

kuulemaansa.  auri toteaa keskustelussa  että muskaritunnilla kivaa oli leijona: ”No...kun leijona 

juoksi niin se oli kivaa”. Videotallenteelta havainnoidessa käy ilmi että Lauri on selvästi keskittynyt 

kuuntelemaan musiikkia ja eläytymään sen mukaisesti. Lauri reagoi musiikkiin ja sen tapahtumiin 

liittäen mukaan omaa henkilökohtaista kokemusta. Kuunnellessaan ja eläytyessään Leijona-

kappaleeseen Lauri seuraa tarkasti opettajan ohjeita. Opettaja aktivoi kuunteluun: ”Kuunnelkaapa 

milloin seuraava vaaniminen tulee?” Keskittyminen näkyy Laurin liikkumisessa, silmät suurenevat 

ja Lauri kallistaa päätään kuunnellessaan ja on valmiiina reagoimaan. Musiikin päätyttyä opettaja 

kysyy ”mitä se sai ruoaksi?”. Lauri on liikkumaton, jähmettynyt paikoilleen. Hetkessä silmät 

suurenevat ja  auri kävelee opettajan luokse sanoen veikeästi ”Possun!”. Leijonaan liittyvää 

Afrikka-laulua soittaessa  auri kysyy ”ketä leijona vaanii? miksi se hyökkää?”. Opettaja vastaa 

Laurin kysymykseen, että leijona vaanii itselleen ruokaa. Soittaessaan djembeillä leijonan 

vaanimista ja hyökkäämistä Lauri kommentoi omaa kokemustaan asiasta ”ei se huomannut” tai 

”nyt se sai kiinni” kommentein. Tämä esimerkki kuvaa kokemuksien ilmevän visuaalisen 

hahmottamisen kautta. Lauri kykenee havaitsemaan musiikillisia asioita, kuten vuorottelevia aiheita 

ja kokee musiikin ilmaisuvoiman, jota hän valaisee henkilökohtaisilla kokemuksillaan musiikkiin 

liittyen. Kuunteleminen edellyttää omaa aktiivista toimintaa ja keskittymistä, jotta tietoisten 

havaintojen tekeminen on mahdollista (ks. Hongisto-Åberg ym. 1994, 90–91; 93). Tässä 

esimerkissä kuuntelun laji on luovaa kuuntelua. Lauri ilmaisee musiikin herättämiä tunteita ja 

ilmaisee mielikuvia liikkuen musiikin tahtiin. Kehon liikkeiden avulla ilmaiseminen on myös 

musiikkiliikunnan tärkeä tavoite, minkä avulla kehittyvät kehollisen taidon ja tiedon lisäksi 

kuuntelutaidot (ks. Juntunen 2009, 255). 

Esimerkki 9. Kokemuksen musiikillinen ilmaisu tanssien. Ryhmäkeskustelussa tuli puhetta huivien 

kanssa tanssimastamme Akvaario-kappaleesta. Tähän Veera totesi välittömästi: ”Me tanssittiin 

näin, taa taa taa. Näin tanssittiin.. (pyörii samalla paikallaan)”. Veeraa ilmentää kokemustaan 

tanssien. Musiikillinen kokemus, jossa musiikkiin yhdistetty tanssi on syventänyt kokemusta. 



 

 

Hyödynsimme tanssiessa huiveja, jotka kuvastivat kappaleeseen liittyen meressä liikkuvia leviä. 

Kyseessä luovaa kuuntelua, johon on yhdistetty mielikuvia tukevaa liikettä sekä apuvälineitä (ks. 

Hongisto-Åberg ym. 1994, 90–91; 93). 

6.5 Kokemuksien moninainen luonne 

Kokemukselle tyypillistä on ilmeitä moninaisesti. On sanoja, toimintaa, ilmeitä, eleitä, 

huudahduksia sekä sosiaalista vuorovaikutusta muiden ryhmäläisten kanssa. 

Esimerkki 10.H: Kerropas sää kissalle mikä oli tänään kivaa muskaritunnilla. Mitä sä muistat muskaritunnista? 

E: Leijonan. 

H: Mitä siitä leijonasta jäi mieleen? Mikä siinä oli niin mukavaa? 

E: Se kun se yritti ottaa kiinni. 

H: Se kiinniottaminen, niinkö? 

E: (nyökkää) 

 

Eeron mielestä mukavaa muskaritunnilla oli leijona ja vaaniminen, minkä hän ilmaisee 

ryhmäkeskustelussa sanallisesti. Kyseistä tilannetta havainnoidessa Eero ilmentää kokemustaan 

ilmein, elein ja toiminnallisesti reagoiden. Eero hullaantuu kun vaanimiskohdista siirrytään takaisin 

marssiin ja laittaa juoksuksi. Eero päästää kiljahduksia. On hyvin innostunut ja leveä hymy 

kasvoilla. Ei oikein malta kuunnella musiikkia ja liikkua open ohjauksen mukaan, vaan on 

enemminkin innostunut juoksemaan. Ilmeet ja eleet ovat vahvasti esillä myös musisoitaessa 

leijonaan liittyvää Afrikka-laulua, jossa hyödynsimme myös leijonan vaanimista (silloin soitettiin 

hiljaa ja kevyesti) ja hyökkäämistä (jolloin soitettiin voimakkaammin). Leijonan hyökätessä 

soitettiin djembeillä nopeita juoksuaskelia. Eero kiljahtaa innosta ja hymy leviää jälleen kasvoille. 

Samalla Eero luo iloisia katseita muihin lapsiin ja rummuttaa tyytyväisenä. Ilmeisiin ja eleisiin 

näkyy yhdistettynä toimintaa (juoksemista). Kuten tässä esimerkistä voidaan todeta, kokemukset 

ilmenevät moninaisesti ja tästä syystä kategorisoiminen osoittautui haasteelliseksi. 

  



 

 

7 POHDINTA 

Deweyn mukaan kokemukset  eivät ole ainoastaan sisäisiä, vaan ne ovat aina kytköksissä ulkoiseen. 

Tätä Dewey perustelee sillä, että ihminen toimii alati vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 

Deweyn mukaan toiminta ohjaa kokemusta ja hän käsittää kokemuksen olevan pohjimmiltaan 

kokeellista toimintaa. (Määttänen 2009, 43-45.) Tutkimukseni pohjautui pragmatistiseen 

kokemuksen käsitteeseen. Tärkeässä roolissa olivat lasten kertomat kokemuksistaan sekä 

videomateriaalista tekemäni havainnot lasten toimintaan, kielelliseen sekä ei-kielelliseen ilmaisuun 

liittyen. Merkityksellisiksi koetuilla kokemuksilla on tapana jäädä mieleemme pysyvästi (Dewey 

2010). Mieleen jäävät sellaiset kokemukset, jotka erottuvat edellä kokemastamme ja mahdollisesti 

myös jälkeen tulevasta. Yksittäisille kokemuksille on ominaista yhtenäisyys, jonka mukaan se on 

myös nimetty. Yhtenäisyys muodostuu, kun koko kokemuksen täyttää yksi ja ainut laatupiirre 

huolimatta kokemuksen muodostavien osasten moninaisuudesta, mikä saa puhumaan juuri siitä 

tietystä mieleen painuneesta asiasta tai tapahtumasta. (Dewey 2010, 50–51.)  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tutkimuksessa on tärkeä tuoda esille seuraavanlaisia seikkoja 

kuten: miten aineisto on kerätty, miten valittuihin aineistonkeruumenetelmiin on päädytty, miten 

tutkimusjoukko on valittu ja miten tutkimus on toteutettu. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 140). Olen 

pyrkinyt tuomaan tutkimuksessani kyseiset asiat esille selvästi lukijan näkökulman huomioon 

ottaen. Aloittelevana tutkijana en voinut välttyä kohtaamasta lasten haastattelemisen 

haasteellisuutta. Päädyin yksilöhaastattelun sijaan ryhmähaastatteluun, sillä ajattelin että lapset ovat 

muutenkin tottuneet toimimaan keskenään ryhmässä ja että ryhmässä toteutettu haastattelu voisi 

tukea kerrontaa ja herättää keskustelua. Kokeilin eri ryhmäkokoja ja tapoja keskustelun 

toteuttamisessa. Kaikille lapsille ei ole luontaista kertoa avoimesti. Toiset ovat ujompia ja 

hiljaisempia, ja vaativat aikaa tutuksi tulemiselle uuden ihmisen kanssa. En ollut lapsille 

entuudestaan tuttu ja tutustumisemme tapahtui ainoastaan projektin aikana. Lapsen sisäisen 

kokemuksen saavuttaminen on haasteellista ja keskustelun toteutumiseen vaikuttavat myös 

subjektiiviset tekijät, kuten vireystila ja jaksaminen. Projektin videoiminen oli erinomainen väline 

havaintojen tekemiseen kokemuksien ilmenemiseen liittyen. Toimiminen ryhmässä tapahtuu 

luontaisesti ja lapsi on avoimempi, kun taas haastattelutilanne voi tuntua epäluontevalta ja tästä 

syystä ilmaisu jäädä suppeaksi. Ensimmäisen haastattelun toteutin pehmokissan avulla, mikä toimi 

tyttöjen kanssa poikia paremmin. Toisella ja kolmannella kerralla osana haastattelua lapset saivat 

piirtää ja värittää projektiin liittyviä eläinkuvia ja samalla keskusteltiin. Tämä rauhoitti 



 

 

keskustelutilannetta ja koin että lapset keskittyivät paremmin myös kuuntelemaan toisiaan ja 

osallistumaan keskusteluun. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta voidaan miettiä, kuinka totuudenmukaisena haastattelija 

pystyy tavoittamaan lapsen sisäisen ja henkilökohtaisen kokemuksen ilman että hän itse johdattelee 

lapsen kokemusta haluttuun suuntaan. Toiseksi tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat havaintojen 

luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Tutkijan tulisi pyrkiä havainnoimaan aineistoa 

ulkopuolisena, toisin sanoen ymmärtää tiedonantajia, ja olla itse vaikuttamatta aineistoon 

odotuksineen tai omine lähtökohtineen. Laadullinen tutkimus myöntää sen tosiasian, että näin 

kuitenkin tapahtuu, sillä tutkija on sekä tutkimusasetelman luoja että tulkitsija (Tuomi ja Sarajärvi 

2009, 136). Haastattelun, havaintojen tekemisen ja muihin tutkimukseen liittyvien valintojen 

näkökulmasta hedelmällistä olisi ollut päästä toteuttamaan ennen varsinaista tutkimusta 

”koeharjoitus”. Ajan puitteissa se ei kuitenkaan ollut mah ollista. Aloitteleva tutkija  hyvästä 

valmistautumisesta huolimatta, ei voi välttyä ongelmien kohtaamiselta. Kaikesta tulee kuitenkin 

ottaa opiksi. 

Tein analyysissa havaintoja seuraavanlaisista tekijöistä, jotka ovat osaltansa voineet vaikuttaa 

kokemuksien muodostumiseen. Niitä ovat: 

 Lapsen aiemmat kokemukset 

 Sisäiset asiat, jotka eivät liity musiikkiprojektiin (lapsen vireystila, keskittymistekijät jne.) 

 Ulkoinen ympäristö, joka ei liity musiikkiprojektiin (luokkatila ja sen esineet, kamerat jne.) 

 Ulkoisen ympäristön osana muut ryhmän jäsenet ja heidän toimintansa 

Lapsen aiemmat kokemukset: Seuraava esimerkki havainnollistaa sitä, kuinka päivän tapahtumat 

kotona tai päiväkodissa vaikuttavat lapseen. Ryhmäkeskustelussa Tiina ilmaisee sanoin ettei mikään 

ollut muskarissa kivaa. Tarkemmin syytä kysyessä käy ilmi, että asia liittyy muskarin sijaan 

sisarukseen. ”Musta ei oo kivvaa mikkään! (..) Siksi koska mun pikkuveli on niin h p .” Kokemus 

pikkuveljestä ja sen liittyminen siihen, ettei muskarissa ollut kivaa olisi perusteltavissa kokemuksen 

konstruoitumisella. 

Sisäiset asiat, jotka eivät liity musiikkiprojektiin: Lapsen ollessa väsynyt tämä  näkyi keskittymisen 

puutteena. Havaintoni liittyy musiikkileikkikoululaisten asiaankuulumattomaan keskusteluun ja 

riehaantumiseen, joihin opettajan täytyi puuttua. Riehaantuminen ja villiintyminen koskivat 

erityisesti poikia. Lasten vireystila ja kyky keskittyä näkyivät myös projektikerroilla. Tunnin alkuun 



 

 

otti hetken aikaa saada tilanne rauhoitettua, jotta lapset saivat kertoa kuulumiset ja mielessä olleet 

asiat.  

Ulkoinen ympäristö, joka ei liity musiikkiprojektiin: Lapsen huomio kiinnittyy kesken toiminnan 

kameroihin tai muuhun luokassa olevaan merkityksettömään ulkoiseen seikkaan. Kerroimme 

kameroista lapsille heti projektin alussa. Mikäli aikaa olisi ollut enemmän käytettävissä, olisi ollut 

hyvä tehdä niitä tutuksi lapsille aikaisemmin jo ennen musiikkiprojektia. Toiset eivät välittäneet 

niistä ollenkaan, muutamat saattoivat kesken toiminnan käydä ihmettelemässä tai kurkkaamassa 

miltä kuva näyttää kamerasta. Toiseksi luokka oli ryhmäläisille tuttu entuudestaan. Uudet havainnot 

luokassa tapahtuneista muutoksista tai sitten vanhasta, mutta lapselle uudesta havainnosta, ovat 

huomion arvoisia. 

Ulkoisen ympäristön osana muut ryhmän jäsenet ja heidän toimintansa: Kuten Toteutus -luvussa 

kävi ilmi, musiikkiprojektikerroilla oli vaihtuvuutta sairauspoissaolojen ja muiden syiden takia, 

jolla voidaan myös nähdä olevan vaikutusta ryhmädynamiikkaan. 

Toteuttamani musiikkiprojekti oli hyvin pienimuotoinen. Ryhmäkoko oli vaihteleva jokaisella 

kerralla. Kaiken kaikkiaan kolmella projektikerralla oli mukana yhteensä 9 lasta, joista 

ryhmäkeskustelussa oli keskimäärin viisi lasta. Isompi tutkimusryhmä voisi ilmentää laajemmin 

kokemuksellisuuden monimuotoista ilmenemistä. Analyysissa ja tuloksia kategorisoitaessa koin 

luokittelun haasteelliseksi juuri siitä syystä, että kokemukset ilmenevät monilla eri tavoin 

samanaikaisesti ja että ilmenemismuodot ovat toisiinsa yhdistyneitä. Tätä lienee osittain selittää 

ihmisen olemus, psyykkis-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, mikä näkyy myös toiminnassa. 

Tutkimuksen validiteetti liittyy kysymykseen tutkiiko tutkimus mitä sanoo tutkivansa, kuvaavatko 

tutkimuksen tuottamat käsitteet ilmiötä ja ovatko ne aineistolla perusteltavissa (Ronkainen ym. 

2011, 131). Tutkimuskysymykseni oli: Miten 4–5-vuotiaat ilmaisevat kokemuksiaan 

musiikkiprojektissa sanallisesti, sanattomasti ja toiminnallaan? Analyysissa muodostin aineiston 

perusteella seuraavat pääluokat, jotka kuvavaat millä tavoin kokemukset ilmenevät: 1) sanallinen 

ilmaisu ja reflektio 2) sanaton viestintä (ilmeet, eleet), 3) toiminnallinen reagointi ja 4) 

musiikillinen ilmaisu. Näiden pääluokkien sisällä on nähtävissä kokemuksen ilmenemisen 

monitasoisuus. Esimerkiksi lapsi voi ilmentää kokemaansa ensin ilmein ja elein, sitten kertoa 

sanallisesti jotain kokemukseen liittyvää, seuraavassa hetkessä lapsi laulaakin aiheeseen liittyvää 

laulua ja hetkeä myöhemmin hän reagoi myös toiminnallaan. Tähän liittyen yhtenä tuloksena 

mukana esimerkki kokemuksen monitasoisesta ilmenemisestä. 



 

 

Alf Gabrielsson (1989) on tutkinut musiikin herättämiä vahvoja kokemuksia ja niiden ilmenemisen 

tapoja. Hänen tutkimuksen päämäärä oli kuvailla niitä reaktioita, jotka esiintyvät erityisesti 

vahvoihin musiikillisiin kokemuksiin liittyen ja tutkia mitkä musiikilliset tekijät tuovat esiin 

sellaisia reaktioita. Strong experiences with Music (SEM) -projektin aineisto muodostui 

tutkimusjoukon (n = 522) kuvailemista kaikkein vahvimmista musiikillista kokemuksista ja niihin 

liittyvistä reaktioista. Kuvaukset olivat kirjallisia raportteja ja lisäksi muutamia haastateltiin. 

Aineiston analyysin pohjalta muodostui seitsemän pääluokkaa: 1) yleiset tunnusmerkit 

(unohtumaton, sanoinkuvailematon kokemus), 2) fyysiset reaktiot ja käyttäytyminen, 3) aistit, 4) 

tunteet, 5) kognitio, 6) eksistentiaalinen ja transendentaalinen näkökulma sekä 7) persoonallinen ja 

sosiaalinen näkökulma. (Gabrielsson 2010, 547–555.) Gabrielssonin tutkimus on laaja ja tavoittaa 

vahvojen musiikillisten kokemuksien synnyttämät reaktiot moninaisuudessaan. Pienimuotoisessa 

tutkimuksessani kokemuksien ilmenemiseen liittyen on nähtävissä samansuuntaisia tuloksia. 

Jatkotutkimusmahdollisuutena näen kokemuksien ilmenemisen monimuotoisuuden tutkimisen. 

Esimerkiksi kohderyhmänä erityislapset voisivat antaa tärkeätä tietoa kokemuksellisuuden 

ilmenemisen monimuotoisuudesta, esimerkiksi jos sanallisessa ilmaisussa tai toiminnassa on 

rajoitteita, niin millä tavoin kokemuksellisuus silloin ilmenee? Kuinka paljon tulokset eriäisivät 

tällä tutkimuksella saaduista tuloksista? Mitä uutta ja erityistä kokemuksellisuuteen ja kokemuksien 

ilmenemiseen liittyen voitaisiin näin tavoittaa? Kokeminen on ihmeellinen asia. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

                      Oulussa 13.1.2014 

Tervehdys muskarilaisten vanhemmat! 

Olen musiikkikasvatuksen opiskelija Oulun yliopistosta ja lähestyn Teitä lastenne muskariryhmään 

suunnitteilla olevaan musiikkiprojektiin liittyen. 

Olen parhaillaan tekemässä pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkin elämyksellisyyden ilmenemistä 4–5-

vuotiailla. Tarkoitukseni on suunnitella ja toteuttaa pienimuotoinen musiikkiprojekti yhdessä 

lastenne muskariopettajan Annemari Moilasen kanssa. Musiikkiprojekti toteutettaisiin neljällä 

muskarikerralla tämän kevään aikana. Nämä neljä kertaa muodostaisivat yhdessä kokonaisvaltaisen 

kokonaisuuden, jossa lähestyttäisiin valittuun teemaan liittyviä asioita monipuolisin työtavoin kuten 

laulaen, soittaen, liikkuen, tanssien ja piirtäen. 

Aineistona kyseiset muskarikerrat tulee myös videoida, jota varten pyytäisin lupaa Teiltä 

vanhemmilta. Videokuvamateriaalia käsittelen luottamuksellisesti ja tulen käyttämään ainoastaan 

tutkimustani varten. Aineiston tuhoan välittömästi tutkimuksen valmistuttua. Tutkimukseen 

osallistuvien henkilöllisyyttä ei paljasteta ulkopuolisille. Videoinnin lisäksi tulen haastattelemaan 

muutamaa lasta, jotta havainnoinnin ja videoinnin tueksi saisin myös lapsen henkilökohtaisen 

näkökulman kokemastaan.  

Tutkimuslupaa varten pyydän Teitä vanhempia täyttämään alla olevan lupalomakkeen. 

Tutkimuksen toteuttaminen on minulle hyvin tärkeää. Tutkimuksen avulla kykenemme lisäämään 

muun muassa lapsilähtöisen musiikkikasvatuksen tietoutta ja käytännön toteutustapoja. Annan 

mielelläni lisätietoja tutkimuksestani. 

Ystävällisin terveisin, Riikka Piippo 

e-mail: piippori@student.oulu.fi  

puh: 040 xxxx xxx 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Palauta tämä osa paperista muskariopettajalle 28.01.2014 mennessä. 

Laita rasti ruutuun: 

Suostun, että lastani kuvataan tutkimusta varten.  

En suostu, että lastani kuvataan tutkimusta varten.  

Suostun, että lastani haastatellaan tutkimusta varten.  

En suostu, että lastani haastatellaan tutkimusta varten.  

 

Lapsen nimi: _____________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus: ______________________________ 

      

Oulu 13th of January 

Dear parents, 

 

My name is Riikka Piippo and I am studying at University of Oulu with main subject of Music 

education. I am going to do a music project in Oulun kansalaisopisto with the cooperation of music 

teacher Annemari Moilanen.  

 his music project is part of my master’s thesis. My aim is to research how musical experiences 

come up in children of 4-5 years old. The project would be realised in 4 different music school 

classes during the spring time. Each session takes approximately 45 minutes. Altogether the 

sessions form a comprehensive entity that includes diverse methods such as singing, dancing, 

playing and drawing. I will also interview a few chil ren to get the chil ’s own view of the musical 

experiences. 

I am going to videotape and record all the sessions and interviews and use the material only to 

gather all the nessescary information for my master’s thesis. 



 

 

Thus I am asking your permission to videotape all the 4 music sessions. The identity of children is 

not going to revealed in any circumstances and all the material will be erased immediately after the 

study is completed.  

 

Best Regards,  

Riikka Piippo 

e-mail: piippori@student.oulu.fi  

phone: 040 xxxx xxx 

________________________________________________________________________ 

Please return this piece of the form to Annemari before 28.1.2014. 

Mark a cross: 

I agree my child to be interviewed and videotaped. 

 

 

I disagree my child to be interviewed and videotaped. 

 

 

 

Child’s name: _______________________________ 

Signature: ________________________________ 

  



 

 

LIITE 2 

 

1. MUSIIKKIPROJEKTIKERTA 

 

1. Alkulaulu. (5min) 

2. Avataan musiikkiprojektin aihetta. (5min) 

Esitellään säveltäjä Saint-Saëns ja hänen teos Eläinten karnevaali. Karnevaalilla tarkoitetaan 

juhlia. Lapsilta kysytään, että mitä eläimiä eläinten juhlissa voi olla? Miten ne ääntävät? 

Lapset tuottavat ja keksivät itse. 

3. Esitellään Eläinten karnevaalista tehty satukirja ja avataan kirjan ensimmäinen leijona 

aukeama. Satu alkaa. (5min) 

4. Liikutaan ja eläydytään teoksen ensimmäiseen kappaleeseen Leijona  (Introduction et 

marche royale du lion). Alkuun haukotellaan ja venytellään niinkuin pörröpartainen mies 

tekee sadussa. Sitten alkaa leijonien marssi. Musiikissa olevat nopeatempoiset välähdykset 

toteutaan pyrähtäen juoksuun ja taas jatketaan marssien. (5min) 

5. Herätetään keskustelua leijonista, missä leijonat asuvat? 

Mennään piiriin djemberumpujen kanssa ja soitetaan Vili Viitaniemen leijonista kertova 

Afrikkaan-laulu. Kappaleessa toteutetaan forte- ja pianovaihteluita, joita lähestytään leijonan 

tapaan. Kun leijona vaanii soitetaan hiljaa (piano). Kun leijona hyökkää soitetaan 

voimakkaasti (forte). (8 min) 

6. Kuunnellaan Villiaasit (Hemiones). Lapsilta arvuutellaan mikä eläin mahtaa olla 

kysymyksessä. 

Luetaan satukirjasta villiaasit aukeama ja kuunnellaan kappale uudestaan. Tällöin voidaan jo 

eläytyä satuun. Aasi säikähti kotkottavia kanoja ja ampaisi hädissään juoksuun. (5min) 

7. Haetaan tallista keppihevoset ja leikitään niillä Raimo Ahosen Varsa laukkaa -laulu. 

Ratsastetaan  ja pysähdytään välillä syömään laulun sanojen mukaisesti niityn kultaruohoa. 

Lopuksi keppihevoset talliin. 

Kappale soitetaan myös putkipenaaleilla. Pyritään ilmentämään musiikkia sanojen 

mukaisesti: varsan laukkaa sekä rauhoittumista syömään niityn kultaruohoa. (5min) 

8. Viedään leijonan ja aasin eläinkuva Eläinten karnevaali taululle. (7min) 

9. Lapset piirtävät. 

10. Loppulaulu. 

 



 

 

LIITE 3 

 

2. MUSIIKKIPROJEKTIKERTA 

 

1. Alkulaulu (5min) 

2. Palataan edellistunnin aiheeseen. Kuunnellaan Villiaasit (Hemiones). Lapsilta kysytään mikä 

eläin se oli? Mitä aasille tarinassa tapahtui? (5min) 

3. Haetaan tallista keppihevoset ja leikitään niillä Raimo Ahosen Varsa laukkaa- laulu. 

Ratsastetaan  ja pysähdytään välillä syömään laulun sanojen mukaisesti niityn kultaruohoa. 

Lopuksi keppihevoset talliin. (5min) 

4. Luetaan satua eteenpäin kenguru aukeama. Lapsilta kysytään, että miten kengurut liikkuvat? 

Lapset keksivät. (5min) 

5. Kuunnellaan Kengurut (Kangourous) ja eläydytään musiikkiin. Pompitaan kenguruiden 

tapaan ja välissä pysähdytään ihmettelemään pörröpartaista miestä, niinkuin kenguru teki 

sadussa. Lapsilta myös kysytään, mitä kenguru katsoo? (5min) 

6. Haetaan pallot ja pomputellaan niitä Poing, poing, poing -laulun tahtiin. Soitetaan laulu 

myös laattasoittimilla. (10min) 

7. Soitetaan viime tunnilla tutuksi tullut Vili Viitaniemen Afrikkaan-laulu djembeillä. 

Kappaleessa toteutetaan forte- ja pianovaihteluita, joita lähestytään leijonan tapaan. Kun 

leijona vaanii soitetaan hiljaa (piano). Kun leijona hyökkää soitetaan voimakkaasti (forte). 

(5min) 

8. Viedään kengurun eläinkuva Eläinten karnevaali taululle. (5min) 

9. Lapset piirtävät. 

10. Loppulaulu. 

 

  



 

 

LIITE 4 

 

3. MUSIIKKIPROJEKTIKERTA 

 

1. Alkulaulu (5min) 

2. Palataan viime tunnin aiheeseen. Muistellaan miten kengurut liikkuivat ja mitä kengurulle 

tapahtui sadussa. 

Kuunnellaan Kengurut (Kangourous) ja eläydytään musiikkiin. Pompitaan kenguruiden 

tapaan ja välissä pysähdytään ihmettelemään pörröpartaista miestä, niinkuin kenguru teki 

sadussa. Lapsilta myös kysytään, mitä kenguru katsoo? (5min) 

3. Luetaan Elina Karjalaisen Akvaario-runo, jonka hän on tehnyt Camille Saint-Saensin 

Akvaario (Aquarium) kappaleen innoittamana. Lapset keksivät itse runoon leikin. Leikitään 

yhdessä. (5min) 

 

Hiljaa huojuvat vihreät levät, 

vedessä välkkyvät punaiset 

evät. 

Oi, miten ihana uimisen tyyli, 

kun kosteassa kodissaan 

Ui kultakala, Lyyli! 

 

4. Lapsille jaetaan värikkäät huivit, joiden kanssa tanssitaan Aquarium (akvaario). Eläydytään 

musiikkiin. (5min) 

5. Jatketaan satua. Luetaan kirjasta akvaario ja joutsen aukeamat. (5min) 

6. Soitetaan ja lauletaan joutsenesta kertova Soili Perkiön laulu Joutsenen hoito. Lapset jaetaan 

kahteen ryhmään. Toinen ryhmä soittaa triangeleita, toinen rytmikapuloita. Opettaja näyttää 

ryhmille soittovuorot. (n. 10min) 

7. Rentoutuminen. Lapset pötköttävät patjoilla lattialla. Opettaja jakaa lapsille valkoiset 

kuvitellut joutsenen höyhenet. Kuunnellaan Joutsen (Le cygne). Lasten pötköttäessä ja 

kuunnellessa musiikkia opettajat heiluttavat lasten yllä isoa valkoista harsoa. (5min) 

8. Viedään kalan ja joutsenen eläinkuvat Eläinten karnevaali taululle. (5min) 

9. Lapset piirtävät. 

10. Loppulaulu. 
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