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1 JOHDANTO 

Ollessani alakoulussa, lukeuduin niihin muutamaan musiikkia aktiivisesti harrastavaan 

oppilaaseen. Koin saavani tasoni mukaista opetusta ja harrastuneisuuteni ja kiinnostukseni 

musiikkia kohtaan tuli huomioiduksi. Pianon soittoa harrastavana pääsin säestystehtäviin 

niin oppitunneilla kuin erilaisissa juhlatilaisuuksissakin. Minulle annettiin haastavampia 

tehtäviä oman innostukseni mukaisesti. Yläkoulussa musisointi muuttui rytmimusiikkipai-

notteiseksi, josta itselläni ei ollut lainkaan soittokokemusta. Koulumusiikki muuttui tylsäk-

si ja merkityksettömäksi, sillä luokassamme oli kolme musiikkia harrastavaa poikaa, jotka 

sijoittuivat jokaisella musiikintunnilla rumpuihin, bassoon ja kitaraan. Me loput oppilaat 

olimme niitä passiivisia taustalaulajia. Olin siis siirtynyt aktiivisesta osallistujasta passii-

viseksi vapaamatkustajaksi, enkä kokenut saavani yläkoulun musiikintunneilta juuri muuta 

kuin musiikin historian tietämystä, musisoinnin jäädessä täysin sivurooliin. 

Nyt luokanopettaja- ja musiikkikasvatuksen opintojen aikana haluan kiinnittää huomiota 

koulun musiikin opetukseen. Millaisin keinoin ja käytäntein musiikkia opettavat luokan-

opettajat ja musiikkiluokanopettajat pyrkivät vastaamaan oppilaiden tarpeisiin ja osallista-

maan heitä? Itselläni on vielä tässä vaiheessa hyvin vähän kokemusta musiikin opetukses-

ta, mutta opintojen kautta olen huomannut, että musiikin opettaminen on muuttunut paljon 

sitten omien peruskouluaikojeni. Tähän voi vaikuttaa musiikkikasvatuksen koulutuksen ja 

tutkimuksen lisääntyminen, sekä musiikin merkityksen tiedostaminen yleensäkin ihmisen 

elämässä. Musiikin ollessa yhä helpommin jokaisen ulottuvilla, se koskettaa jokaista oppi-

lasta jollakin osa-alueella. Ajatus siitä, että musikaalisuus on pysyvä ominaisuus ja tietty-

jen yksilöiden yksinoikeus, on muuttumassa. Etenkin koulun musiikin opetuksessa tulisi 

pyrkiä siihen, että jokainen voisi osallistua omien kykyjensä mukaisesti yhteiseen musi-

sointiin. Miten minä tulevana opettajana voisin parhaalla tavalla onnistua tässä ja saada 

innostettua jokainen oppilas musisointiin koulussa ja jopa vapaa-ajallaan? 

Näistä lähtökohdista valitsin pro gradu-tutkielman tarkastelukohteeksi alakoulun musiikin 

opetuksen ja tarkemmaksi lähestymiskulmaksi opetuksen eriyttämisen. Tutkimuksen tar-

koituksena on selvittää, miten musiikkia opettavat luokanopettajat ja musiikkiluokanopet-

tajat käsittävät tutkittavan ilmiön, musiikin opetuksen eriyttämisen. Tutkimuksen keskiössä 

ovat ne merkitykset, joita tutkittava ilmiö saa haastattelemieni opettajien kokemusten ja 
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käsitysten kautta. Käsitysten variaation myötä tutkittavasta ilmiöstä voidaan saada käytän-

nön tietoa ja tätä kautta välineitä musiikkia opettavien opettajien työhön. 

Tutkimuksen metodologiseksi lähestymistavaksi valitsin fenomenografian, joka on kiin-

nostunut ihmisten käsityksistä ja kokemuksista toisen asteen näkökulman kautta. Tutkitta-

vaa ilmiötä kuvataan analysoimalla aineistosta nousevia haastateltavien ilmaisuja, ja löy-

tämällä ilmaisujen teemoittelun kautta jotain oleellista ilmiön käsittämisessä. Fenomeno-

grafinen näkökulma ohjaa tutkimuksen kulkua alusta asti muun muassa tutkimuskysymyk-

sen asettelun, haastateltavien valinnan ja aineiston analyysiin suhteen. Tutkimuksen teo-

reettinen viitekehys rakentuu siten, että aluksi käsittelen opetuksen eriyttämistä peruskou-

lussa yleisellä tasolla tukeutuen muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teisiin (2004). Tämän jälkeen avaan alakoulun musiikkikasvatuksen suhdetta kokonaisval-

taiseen ja oppilaslähtöiseen musiikin opetukseen. Lopuksi pyrin linkittämään opetuksen 

eriyttämisen musiikin opetukseen sosiokulttuurisen näkökulman ja tarkemmin Vygotsgyn 

lähikehitys –ajattelun kautta. 

Musiikin oppimistilanne sisältää ulottuvuuksia, jotka voivat koskettaa syvästi ihmisen si-

sintä, ja sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ihmisen elämässä. Tämän takia musiikin 

opettamiseen tarvitaan erityisen herkkiä tuntosarvia ja oppilaslähtöisen opetuksen omak-

sumista. (Huhtinen-Hilden 2012, 160.) Musiikilla monimuotoisuudessaan on tarjota jokai-

selle oppilaalle jotakin kiinnostavaa. Tämä edellyttää sitä, että opetus tavoittaa oppilaiden 

arkielämän mielekkyysalueita ja huomioi nopeasti muuttuvan oppimisympäristön vaati-

muksia. Musiikin opetuksen epäonnistumisen syinä on nähty muun muassa opettajan puut-

teellisiin taitoihin liittyvät tekijät, ilmapiiritekijät, opetuksen yksipuolisuus tai se, ettei op-

pilaiden taitotasoa ja mielenkiinnon kohteita ole huomioitu tarpeeksi. (Lehtonen & Juvo-

nen 2009, 29.) Oppilas tulisi kohdata ja hyväksyä kokonaisuutena, aikaisempine tietoineen 

ja taitoineen, tässä tapauksessa musiikillisen toiminnan kautta. Jotta kokonaisvaltainen 

opetus toteutuisi käytännössä musiikin opetuksessa, tulee opetusta tarvittaessa eriyttää yk-

silön tarpeiden mukaisesti. 

Eriyttämisellä eli differentiaatiolla (differentiation) tarkoitetaan etukäteen suunniteltuja 

toimia, joiden avulla tuetaan yksittäisten oppijoiden opiskelua ja oppimista (Eloranta, Jero-

nen, Palmberg 2005, 70). Tarkoituksena onkin tehdä opiskeltava aines lapselle henkilökoh-

taiseksi ja merkitykselliseksi huomioimalla hänen kehitystasonsa, mielenkiinnon kohteensa 

sekä lapsen koko elämismaailma. Oppilaan näkeminen kulttuurinsa ja taustansa muovaa-
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mana kokonaisuutena ja yksilönä on välttämätöntä yhä moninaistuvammassa koulumaail-

massa. Nykykäsityksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista saada lapsia mahtumaan yh-

teen ja samaan muottiin. Vaikka tämä tiedostetaan ja käytänteet ovat muuttuneet oppilas-

lähtöisemmiksi, voidaan kysyä, huomioidaanko oppilaiden erilaiset lähtökohdat koulun 

musiikin opetuksessa tarpeeksi kattavasti? Lahjakas oppilas voi turhautua ja alisuoriutua, 

jos hän joutuu etenemään samaa tahtia muiden kanssa, eikä saa tasolleen sopivia haasteita. 

Toisaalta heikompi oppilas voi kokea turhautumista ja huonommuutta, ja peitellä osaamat-

tomuuttaan esimerkiksi huomionhakuisella häiriökäytöksellä tai passivoitumalla opetusti-

lanteessa. 

Ajatus oppilaasta kokonaisuutena sisältää melkoisen listan perustavaa laatua olevia tekijöi-

tä, joista tämä arvokas ja yksilöllinen kokonaisuus koostuu.  Lapsessa päällimmäisenä nä-

kyvät sukupuoli, kotitausta ja asenteet. Ne heijastuvat ensimmäisenä käyttäytymiseen, per-

soonallisuuteen, keskittymiseen ja mieltymyksiin. Pintakuoren alta pilkistävät jo kyvyt, 

taidot, oppimisen tapa ja työskentelytahti. Lähemmin tarkasteltuna näemme, miten itsenäi-

nen työskentely sujuu, pystyykö lapsi toimimaan yhteistyössä toisten kanssa, osaako hän 

kuunnella ohjeita ja huomioida toiset oppilaat. Työskentelyn lomassa tulevat esiin myös 

suullisen ja kirjallisen esittämisen tavat. Se, suhtaudummeko näihin tekijöihin vajavuuksi-

na vai eroavuuksina, vaikuttaa pitkälti siihen, miten lähdemme oppilaita tukemaan kulkies-

samme heidän rinnallaan oppimisen polulla. (muk. Kattilakoski & Tarvainen 2011.) 

Opetuksen eriyttäminen koskettaa oppilasta kokonaisvaltaisesti. Siitä voisi tehdä laajan 

tutkimuksen aloittaen aina varhaiskasvatuksesta ja ulottaen sen jokaiseen oppiaineeseen. 

Tämän tutkimuksen keskiössä on opetuksen eriyttäminen alakoulun musiikinopetuksessa, 

johon pätevät sovellettuina myös yleisopetuksessa käytetyt eriyttämisen kriteerit. Musiikki 

tuo kuitenkin taitoaineena omat mausteensa eriyttämisen ilmiöön ja sen problematiikkaan. 

Musiikin henkilökohtaisuus ja omaleimaisuus asettavat opettajalle haasteita järjestää kou-

lun musiikin opetus siten, että jokainen oppilas saisi musiikintunneilta oppimisen ja onnis-

tumisen elämyksiä ja jopa eheyttäviä kokemuksia. Väisänen (1996) toteaa musiikin ase-

man olevan ristiriitainen jo peruskoulun opetussuunnitelmassa, sillä musiikin opetukseen 

varatut tuntimäärät eivät ole vastaavat opetussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden kans-

sa. (Väisänen 1996, 141.) Tämä on omiaan lisäämään opettajien paineita toteuttaa koko-

naisvaltaisen musiikkikasvatuksen ajatusta. Tiukat oppiainerajat myös kaventavat opetta-

jien mahdollisuuksia ehjän musiikin opetuksen järjestämisessä, jos viikossa on vain yksi 

musiikintunti (Ks. Opetushallitus 2012). 
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Nykyisessä luokanopettajankoulutuksessa jokainen opiskelija suorittaa pakollisia musii-

kinopintoja yliopistosta riippuen 3-7 opintopisteen verran. On selvää, että musiikkia vain 

vähän harrastanut opettaja ei saa tästä tarpeeksi valmiuksia kokonaisvaltaiseen, oppilaiden 

taitotasot ja valmiudet huomioivaan, musiikin opetukseen. Lisäksi mahdollisuuksien mu-

kaan osa opiskelijoista voi tehdä musiikin sivuaineopinnot (25 op), joka antaa jo huomat-

tavasti laajemmat valmiudet musiikin opettamiseen. Musiikissa opettajan aineenhallinta ja 

koulutus ovat avainasemassa opetuksen laadun suhteen, mikä voi asettaa oppilaat hyvinkin 

eriarvoiseen asemaan koulun musiikin opetuksessa ja vaikuttaa suhtautumisessa koulumu-

siikkiin.  

Musiikin opetuksen ja oppimisen tutkimus on viime vuosina lisääntynyt ja näkökulma on 

siirtynyt yhä enemmän kokonaisvaltaisen musiikin opetuksen ja koulutuksen tutkimuksen 

suuntaan. Uusimpana mainittakoon Huhtinen-Hildenin (2012) tutkimus Kohti sensitiivistä 

musiikin opettamista, jossa tutkitaan musiikkipedagogiopiskelijoiden opettajuuden ja am-

mattitaidoin kehittymistä. Tarja Tereska (2003) on tutkinut väitöskirjassaan Peruskoulun 

luokanopettajiksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja siihen yhteydessä olevia tekijöi-

tä luokanopettajiksi opiskelevien musiikillisen minäkäsityksen kehittymistä, jossa tutki-

muskohteena ovat olleet myös musiikkiin erikoistumattomat opiskelijat. Musiikin opetuk-

sen eriyttämisestä on tutkittu paljon pro gradu-tutkielmien tasolla, muun muassa Kärkinen 

(1999) Soittamisen eriyttäminen musiikissa pienellä koululla, Karjalainen & Niemi (2007) 

Lahjakkaan oppilaan opetuksen eriyttämien alakoulussa, Isotalo (1990) Musiikinopetuksen 

eriyttäminen peruskoulun ala-asteella, Melander (2005) Oppilaan musiikillisen harrastu-

neisuuden huomioiminen 6. luokan musiikinopetuksessa yhden luokanopettajan kokemana 

ja Siponen (2005) Musiikinopetus peruskoulun alaluokilla. 

Etenkin Isotalon (1990) tekemä pro gradu-tutkielma on aiheeltaan lähes sama kuin oma 

tutkimukseni. Isotalo lähestyy aihetta enemmänkin oppilaiden ja opettajien valmiuksien 

kautta. Omassa tutkimuksessani käsittelen opetuksen eriyttämistä sosiokulttuurisen ja ko-

konaisvaltaisen musiikin opetuksen näkökulmasta. Isotalo oli haastatellut pelkästään luo-

kanopettajia, kun omassa tutkimuksessani haastattelin sekä luokanopettajia että musiikki-

luokanopettajia. Tutkimustuloksissa oli myös laadullisia eroja tutkimusten välillä, mikä 

saattoi johtua opettajankoulutuksen kehittymisestä sekä siitä, että tutkimuksissa haastatel-

tavat poikkesivat toisistaan musiikkiluokanopettajien osalta. Vaikka aihetta on tutkittu pal-

jon opinnäytetasolla, uskon, että sosiokulttuurisen näkökulman ja musiikkiluokanopettajien 
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äänen vuoksi tämä tutkimus tuo lisää argumentteja opetuksen eriyttämisen tarpeellisuudes-

ta oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. 

Tutkimuksen rakenne etenee siten, että aluksi esittelen tutkimustehtävän ja tutkimuskysy-

mykset. Tämän jälkeen avaan teoreettisen viitekehyksen kautta opetuksen eriyttämistä 

yleensä sekä eriyttämistä musiikin opetuksen näkökulmasta. Tutkimuksen metodologialu-

vussa avaan fenomenografisen lähestymistavan lähtökohtia ja suhdetta omaan tutkimuk-

seeni. Lisäksi pohdin tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta laadullisen tutkimuksen nä-

kökulmasta. Tutkimustulokset –osiossa avaan aineiston pohjalta syntynyttä tulosavaruutta 

autenttisten tekstisitaattien kautta. Pohdintaosiossa pyrin vetämään yhteen tutkimuksen 

tuloksia ja kirjoittaman auki teorian ja empirian suhdetta. Liitteet –osioon olen sijoittanut 

haastatteluissa käyttämäni teemahaastattelurungon. 
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2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella opetuksen eriyttämistä alakoulun musiikin opetuk-

sessa. Jokaisen oppilaan tulisi saada oman tasonsa mukaista opetusta. Tämä vaatii opetta-

jalta paljon, sillä opetusryhmät ovat yhä suurempia ja heterogeenisempia. Osa musiikin-

opettajista opettaa musiikkia monelle oppilasryhmälle ehkä vain kerran viikossa, jolloin 

oppilaantuntemus voi jäädä heikoksi. Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa musiikkia opet-

tavien luokanopettajien ja musiikkiluokanopettajien käsityksiä opetuksen eriyttämisestä 

sekä sitä, miten he käytännön työssään huomioivat tai pyrkivät huomioimaan kaikki oppi-

laat. Miten jokaisen oppilaan tarpeisiin pyritään vastaamaan siten, että hän pystyisi edisty-

mään omalla tasollaan ja saisi onnistumisen kokemuksia? Miten jokainen oppilas voi toi-

mia yksilönä ja tuntea samalla olevansa aktiivinen osallistuja yhteisessä musisointitilan-

teessa?  

Tässä tutkimuksessa tutkin sitä, mitä eriyttäminen on musiikin opetuksessa. Tutkin eriyt-

tämistä nimenomaan musiikkia opettavien luokanopettajien sekä musiikkiluokanopettajien 

käsitysten kautta. Hypoteettisesti oletin, että kyseisten informanttiryhmien käsityksissä 

olisi laadullisia eroja mahdollisesti koulutuksesta ja työnkuvasta johtuen. Tutkimuskysy-

mykseen Mitä on opetuksen eriyttäminen alakoulun musiikin opetuksessa? ei saada 

tutkimuksen kautta yksiselitteistä ja yleistettävää vastausta, vaan tarkoitus on selvittää il-

miötä haastateltavien käsitysten tasolla.  

Rajanveto tutkimuskysymyksen fenomenografisen ja fenomenologisen luonteen välillä on 

häilyvä, mutta tarkentavat tutkimuskysymykset opettajien käsityksistä ohjaavat tutkimuk-

sellista lähestymistapaa fenomenografiseen suuntaan. Toinen apukysymys Millä tavoin 

haastateltavat luokanopettajat ja musiikkiluokanopettajat eriyttävät musiikin ope-

tusta alakoulussa? saa myös fenomenologisia piirteitä kohdistuessaan tutkittavan ilmiön 

ilmenemiseen. Ensimmäinen apukysymys Miten luokanopettajat ja musiikkiluokan-

opettajat käsittävät opetuksen eriyttämisen? on puhtaammin fenomenografinen, sillä se 

kohdistuu nimenomaan opettajien käsityksiin tutkittavasta ilmiöstä.  

Tässä tutkimuksessa tehtävänä on myös selvittää, miten musiikin opetuksen eriyttäminen 

ilmenee musiikinopettajien pedagogisissa käytänteissä ja toiminnoissa heidän omien käsi-

tystensä kautta. En siis havainnoi opettajien käytännön työtä, vaan informaatio tutkittavasta 

ilmiöstä on saatu tähän tutkimukseen haastattelujen kautta. Todellisuutta ja käytäntöä pei-



7 

 

 

lataan siis tutkittavien käsitysten ja kokemusten pohjalta, sillä fenomenografisen ajattelun 

mukaisesti todellisuus ilmenee eri tavoin ihmisten kokemusten ja käsitysten kautta. 
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3 ERIYTTÄMINEN MUSIIKIN OPETUKSESSA 

Tarkastelen tutkimuskohdettani, musiikin opetuksen eriyttämisen ilmiötä seuraavien teo-

reettisten osa-alueiden kautta: opetuksen eriyttäminen, oppimisen sosiokulttuurinen lähes-

tymistapa musiikin opetuksessa ja Vygotsgyn lähikehityksen vyöhykkeellä, sekä koko-

naisvaltainen musiikin opetus.  

3.1 Opetuksen eriyttäminen 

Avaan tässä luvussa opetuksen eriyttämisen tausta-ajatuksia ja eriyttämisen lähtökohtia, 

jotta lukijan on helpompi hahmottaa, mistä opetuksen eriyttämisessä perusopetuksessa on 

kysymys.  Aluksi kirjoitan eriyttämisen tausta-ajatuksista ja eriyttämisen lähtökohdista 

avaamalla eriyttämisen käsitettä ja siihen liittyvää problematiikkaa sekä sitä, miksi eriyt-

tämistä tarvitaan. Sen jälkeen määrittelen, mitä eriyttäminen on tässä tutkimuksessa ja ylei-

sellä tasolla. Huomioin myös sen, mitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2004) sanotaan opetuksen eriyttämisestä. Lopuksi käsittelen eriyttämistä opetuksellisen ja 

koulutuksellisen eriyttämisen näkökulmista, sillä ne luovat raamit, joiden puitteissa opetta-

jat eriyttävät opetusta.  

Eriyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yleisopetuksen opetussuunni-

telmaan kuuluvaa oppiaineen sisältöä, muotoa, opetusmenetelmää tai havainnollistamista-

paa varioidaan tai muokataan (Laaksonen & Lehtonen 2008). Opetuksen eriyttäminen on 

sananmukaisesti opetuksen tekemistä erilaiseksi, jolloin oppilaat yksilöllisistä ominaisuuk-

sistaan riippuen joutuvat erilaisten opetusjärjestelyjen ja toimenpiteiden kohteiksi (Vilja-

nen 1975, 9). Näiden koulutukseen tai opetukseen liittyvien erityisjärjestelyjen tarkoituk-

sena on oppilaiden yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen opetustilanteessa (Runsas 

1991, 239–240).  

3.1.1 Eriyttämisen lähtökohtia 

Käsitteenä opetuksen eriyttäminen eli erilaiseksi tekeminen on problemaattinen, sillä sen 

tarkoituksena on taata oppilaan osallistuminen täysipainoisesti ja mielekkäästi opetukseen 

omien kykyjensä mukaisesti. Tällöin siis tarvitaan opetuksen erilaistamista, jotta oppilas 

olisi ikään kuin samalla viivalla oppimisessaan ja omaisi samat oppimisen mahdollisuudet 
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kuin kaikki muutkin saman opetusryhmän oppilaat. Opetuksellisen eriyttämisen synonyy-

meina voitaisiin käyttää pedagogista tai metodista eriyttämistä (Viljanen 1975, 73). Lah-

deksen (1997) mukaan yksilötason eriyttäminen on opetuksen yksilöimistä (Lahdes 1997, 

199). Termi opetuksen eriyttäminen on kuitenkin vakiintunut didaktiseen kielenkäyttööm-

me (ks. Opetushallitus 2010, 8-9), joten selkeyden vuoksi käytän sitä tässä tutkimuksessa.  

Eriyttämisen lähtökohtana on jokaisen oppilaan oikeus osallistua opetukseen kaikilla ope-

tussuunnitelman määrittelemillä alueilla, kehittyä, sivistyä ja kasvaa, omista lähtökohdis-

taan käsin (McNamara, Moreton, Newton 1996, 2). Huomiota tulee kiinnittää erityisesti 

oppimisen esteiden varhaiseen tunnistamiseen. (Opetushallitus 2010, 10.) Opetushallituk-

sen muutoksissa (2010) määritellään kolmiportaisen tuen malli, jonka osat ovat yleinen 

tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Eriyttäminen sijoittuu yleisen tuen portaalle, joka on 

ensisijainen tuen järjestämisen muoto ja jonka piiriin kuuluu jokainen oppilas heti ongel-

mien ilmetessä, varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti. (Takala 2011, 22.) Yleisen tuen 

tukimuotoja järjestetään oppilaalle heti tarpeen ilmetessä. Jos yleinen tuki ei riitä oppilaal-

le, siirrytään tehostettuun tukeen ja tarvittaessa erityisen tuen piiriin. (Opetushallitus 2010, 

12−16.) 

Yleisellä tasolla oppijoiden väliset erot voivat johtua esimerkiksi erilaisesta oppimiskyvys-

tä, yhteistyökyvystä, keskittymiskyvystä, kyvystä työskennellä pitkäjänteisesti tai eroista 

luku- ja kirjoitus- sekä kuuntelutaidoissa (Eloranta, Jeronen, Palmberg 2005, 70). Oppilai-

den välillä on selviä eroja niin suorituksissa kuin oppimista ohjaavissa käsityksissäkin jo 

ennen koulun aloittamista, jolloin erot taidoissa tulisi lähtökohtaisesti huomioida alusta 

alkaen. (Hotulainen 2004, 82.)  Opetuksen eriyttämisen tarve voi vaihdella eri oppiaineiden 

kohdalla oppilaan tuen tarpeen, harrastuneisuuden tai erityislahjakkuuden mukaan. Oppilas 

voi olla myös heikompi toisessa oppiaineessa, jolloin hän voi oppiaineesta riippuen tarvita 

sekä ylöspäin että alaspäin eriyttäviä toimenpiteitä.  

Linnankylä (1980) huomauttaa, että kolmenkymmenenkahden oppilaan luokkaan mahtuu 

kolmekymmentäkaksi erilaista persoonallisuutta, monenlaisia yksilöllisiä piirteitä, monia 

toiveita ja monia mahdollisuuksia. On lahjakkaita, aktiivisia, iloisia ja sosiaalisia, aloiteky-

kyisiä ja omatoimisia oppilaita. Joukkoon mahtuu myös hitaammin kehittyneitä, arkoja, 

epäitsenäisiä ja jopa ahdistuneita lapsia. Eriyttämisen tulee olla esisijaisesti oppilaiden yk-

silöllisten ominaisuuksien ja kehitysmahdollisuuksien tiedostamista ja huomioonottamista 

opetuksessa. Teoreettisesti näitä yksilöllisiä ominaispiirteitä on niin paljon, että todellinen 
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yksilöivä eriyttäminen isossa oppilasryhmässä on lähes mahdotonta. Opettajan tulisi kui-

tenkin pyrkiä suoriutumaan käytännön opetustyössä tästäkin tehtävästä. Oppilaiden omi-

naispiirteiden monipuolisuuden tiedostaminen voi auttaa siinä, ettei opettaja turhaudu, 

vaan myöntää senkin, että joihinkin piirteisiin voi olla vaikea vaikuttaa opetuksella. Jotkut 

oppilaiden ominaisuudet voivat jopa innostaa opettajaa haasteelliseen opetuksen eriyttämi-

seen. (Linnankylä 1980, 22–23.) 

Oppilaiden erilaisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioiminen heterogeenisissa 

luokissa on haastavaa. Opettajat voivat kokea olevansa mahdottoman tehtävän edessä ja 

voivat lopulta päätyä opettamaan mieluummin samalla tavalla kaikkia sen sijaan, että eriyt-

täisivät tai yksilöllistäisivät opetusta. Eriyttämiseen liittyvien haasteiden erittely voi auttaa 

opettajia tiedostamaan ja tunnistamaan omat huolenaiheensa ja mahdollisesti sitä kautta 

selättämään haasteet. Opettajat voivat kokea tilanteen hallinnan vaikeaksi tilanteessa, jossa 

kaikki oppilaat eivät tee samoja asioita samaan aikaan. Opettajalta vaaditaan joustavuutta 

jotta hän ymmärtää, ettei kaikkien tarvitse tehdä samoja asioita luokkahuoneen sisällä. Li-

säksi opettajan tulisi tarjota oppilailleen erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, joista 

oppilaat voivat valita itselleen sopivia ja mieluisia. Toisaalta haasteet voivat liittyä oppilai-

den vanhempiin ja heidän suhtautumiseensa, kun kaikki oppilaat eivät tee samoja asioita. 

Opettajan tulisikin perustella toimintatapansa ja tehdä ne läpinäkyväki, jotta vanhemmat 

ymmärtäisivät eriyttämisen periaatteen. (Laine 2010, 4-5.) 

Eriyttämisen haasteeksi koetaan usein aika: opettajat pelkäävät, että eriyttäminen vaatii 

enemmän työtä ja vie näin enemmän aikaan. Ainakin aluksi tämä voi pitääkin paikkansa, 

kun opettaja opettelee miten opetusta eriytetään. Lopulta tilanne kuitenkin helpottuu, jol-

loin eriyttämisestä tulee vakituinen käytäntö ja sekä opetuksesta että oppimisesta tulee 

mielenkiintoisempaa. Opetuksesta tulee tehokkaampaa ja oppilaat sitoutuvat omaan oppi-

miseensa paremmin, kun he eivät ole pelkkää massaa muiden mukana. (Laine 2010, 5.) 

Opettajien tulee sisäistää eriyttämiseen liittyvät käsitykset ja asenteet, jotta he näkisivät 

eriyttämisen tarpeellisuuden. Ensiksi opettajien on ymmärrettävä, että oppilaat oppivat eri 

nopeudella ja tiedostettava oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä erilaiset mielenkiinnon 

kohteet. Toiseksi opettajan täytyy antaa tiedonhaullista vastuuta myös oppilaille ja hyväk-

syttävä, että opettajakaan ei tiedä kaikkea. Oppilaat voivat saada uutta tietoa ja oppia uutta 

myös itsenäiset työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn avulla. Tämä ei vähennä opettajan tar-

peellisuutta, vaan muuttaa hieman opettajan roolia organisoijaksi, joka antaa oppilailleen 

vastuuta heille sopivissa määrissä. Oman haasteensa eriyttämiseen tuovat oppilasaineksen 
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ääripäät: miten huomioida tasapuolisesti sekä lahjakkaat että ne, joilla on ongelmia selvitä? 

Usein opettaja huomaamattaankin kiinnittää enemmän huomiota edellä mainittuihin oppi-

laisiin kuin lahjakkaisiin oppilaisiin. Kaikilla on kuitenkin oikeus saada tarvittaessa eriytet-

tyä opetusta. (Laine 2010, 5-6.) 

3.1.2 Eriyttämisen määrittelyä 

Eriyttäminen (differentiation) on keskustelua opetuksesta ja oppimisesta, jolla voidaan 

ottaa kantaa opetuksen ja oppimisen laatuun luokkahuoneessa (McNamara, Moreton, New-

ton 1996, 2). Puhuttaessa opetuksen eriyttämisestä, nousee usein päällimmäiseksi aja-

tukseksi joko erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tai erityislahjakkaan oppilaan huomioi-

minen opetuksessa. Laineen (2010) mukaan eriyttäminen mielletään helposti toimeksi, 

jonka kautta opettaja pyrkii huomioimaan erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita (Laine 

2010, 2). Opetuksen eriyttämisessä korostuukin usein lahjakkaiden tai erityistä tukea tar-

vitsevien opetuksen eriyttäminen, sillä käytännössä suurin osa eriyttävistä toimenpiteistä 

kohdistuu heikoimpiin tai lahjakkaimpiin oppilaisiin. (ks. Uusikylä 1993, Hotulainen 2004, 

Freeman 1985, Ikonen 1995.)  

Tutkimukseni tarkoituksena ei ole korostaa ääripäiden, eli lahjakkaiden tai erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden eriyttämistä, vaikka käytännössä eriyttäminen koskee yleensä eri-

tyisesti lahjakkaita ja heikompia oppilaita. Tämän tutkimuksen näkökulma eriyttämiseen 

lähtee ajatuksesta, että opetustilanne suunnitellaan siten, että jokaisella oppilaalla on mah-

dollisuus kehittyä ja oppia omalta tasoltaan ponnistaen. (ks. Berk & Winsler 1995, 104; 

Vygotsky 1978, 79; Hakkarainen 2002, 59−60.) Tällöin eriyttäminen mahdollistaa sen, että 

kaikilla oppilailla on kehitystasolleen otollista ja sopivaa tekemistä. Opettajan tulisi aktii-

visesti tiedostaa, että jokaisella oppilaalla luokassa on yksilölliset tarpeet, unelmat ja po-

tentiaalinsa (Tomlinson 2003, 68). Pyrin tutkimuksessani pitäytymään valitsemassani nä-

kökulmassa, jossa lähtökohtana on jokaisen oppilaan vahvuuksia tukevan opetuksen järjes-

täminen ja jokaisen oppilaan oikeus saada tarvittaessa osakseen eriytettyä opetusta.  

Opetuksen eriyttämistä voidaan pitää erittäin toimivana keinona kaikkien oppilaiden yksi-

löllisten tarpeiden, kuten tietojen, taitojen ja tunteiden huomioimiseen. (Laine 2010, 2; 

Linnankylä 1980, 23.) Eriyttämisellä tarkoitetaan sitä, että opettaja ennakoivasti muokkaa 

opetussuunnitelmaa, opetusmenetelmiä, resursseja ja oppimistoimintaa vastatakseen oppi-

laiden yksilöllisiin tai pienen ryhmän tarpeisiin (Laine 2010, 3). Eriyttäminen on siis suun-
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niteltu prosessi, joka on jatkuvaa, vuorovaikutteista, arvioivaa ja oppilaiden edistymisen 

mukaista ohjausta. Eriyttämisen kautta on mahdollista nostaa esille oppilaiden yksilölliset 

taipumukset ja ominaisuudet oppimisessa (Kattilakoski & Tarvainen 2011, 4.) Tätä kautta 

opettaja pyrkii antamaan jokaiselle oppilaalle maksimaaliset oppimismahdollisuudet sekä 

parhaan mahdollisuuden hyötyä opetussuunnitelmasta. (Laine 2010, 3; Kattilakoski & Tar-

vainen 2011, 4.) Lisäksi eriyttäminen on erilaisten oppimisen väylien tarjoamista ja oppi-

miseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä. Huomiota kiinnitetään oppimisen laatuun, ei 

niinkään määrään. (Kattilakoski & Tarvainen 2011, 4.) Eriyttämisellä viitataan nimen-

omaan eriytettyyn työhön, ei pelkästään siihen, että annetaan enemmän työtä (Laine 2012, 

3). 

Tehokas eriyttäminen lähtee siitä, että opetuksen järjestäjällä on selkeät tavoitteet suhtees-

sa oppijoiden tietoihin ja taitoihin sekä kehitystasoon hyvän oppilaantuntemuksen kautta. 

Monipuolisten eriyttämisstrategioiden ja resurssien (aika, välineet ja materiaalit) lisäksi 

huomiota kiinnitetään vaihteleviin tehtäviin ja aktiviteetteihin, jotka tekevät mahdolliseksi 

yksilöllisen toiminnan ja tuotokset. Opittavan aineksen sisältö voidaan jäsentää ydinainek-

seen, täydentävään ainekseen ja erityisainekseen. Eriyttämiseen sisältyvät myös monipuo-

liset arviointitavat ja tehokas tavoitesuhteinen palaute opiskelusta ja oppimisesta. Eriyttä-

misen avulla voidaan päästä hyvinkin erilaisiin oppimistuloksiin. Tämän ansiosta oppijat 

voivat saman tehtävän pohjalta, samojen resurssien puitteissa, tuottaa erilaisia tuotoksia ja 

saavuttaa erilaisia oppimistuloksia henkilökohtaisten kykyjensä mukaisesti. (Eloranta, Je-

ronen, Palmberg 2005, 70). 

Opetuksen suunnittelu on olennainen osa opetuksen eriyttämisen prosessia, sillä sen tarkoi-

tuksena on luoda tulevien toimenpiteiden perusteet. (Koort 1973, 163.) Suunnittelu kohdis-

tuu sekä opetukseen, että arviointiin. Sen avulla pyritään toisaalta ennakoimaan opetuspro-

sessia mahdollisimman pitkälle ja toisaalta kehittämään sellaisia arviointimenetelmiä, joi-

den avulla voidaan luotettavasti arvioida sekä opetusprosessia että suunnittelua. Opetuksen 

eriyttämisessä suunnittelulla tarkoitetaan niitä ennakkovalmisteluja, joiden perusteella ope-

tuksen teoreettinen malli voidaan soveltaa käytännön opetustyöhön. Opetuksen suunnittelu 

on parhaassa tapauksessa kaikkien opetustapahtumaan osallistuvien, myös oppilaiden, yh-

teistyötä. Eri asiantuntijoiden tieto, taito ja kokemukset pyritään tällöin yhdistämään har-

moniseksi kokonaisuudeksi. (Viljanen 1975, 79−81.) Opettajan kannattaa aktiivisesti 

suunnitella, miten eriyttäminen luokkahuoneessa käytännössä tapahtuu. Jos oppilas etenee 

hitaammassa tai nopeammassa tahdissa kuin muut, täytyy opettajalla olla suunnitelmia 
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siitä, miten mukauttaa tekemisen vauhtia tai tehtävien laajuutta sopivaksi. Eriyttämisen 

tavoitteena on aktiivisen ja johdonmukaisen suunnittelun kautta auttaa oppilasta etenemään 

niin pitkälle, kuin hänellä on intoa ja potentiaalia. Opettajan tehtävänä on mahdollistaa 

oppimisen jatkumo etenemisen vauhdista riippumatta. (Tomlinson 2003, 1−2.) Eriyttämi-

sen suunnittelun voi aloittaa jo ennen lukuvuoden alkua keräämällä oppilaista tietoa mah-

dollisimman monipuolisesti. Oppilaantuntemus tietenkin jatkuu ja syvenee lukuvuoden 

aikana. (Kattilakoski & Tarvainen 2011, 9.)   

Eriyttämisen prosessiin liittyy olennaisesti kokonaisvaltaista kehitystä tukeva arviointi, 

jossa otetaan huomioon jokainen oppilas yksilönä. Oppilaan yksilöllisyys tulee huomioida 

arvioinnissa, sillä hänen kokemustausta, temperamentti, persoonallisuus ja minäkäsitys 

vaikuttavat oppimiseen merkittävästi. Nämä ilmenevät erilaisina kiinnostuksen kohteina ja 

siinä, mikä on oppilaalle helppoa tai vaikeaa oppia. (Heikka, Hujala & Turja 2005, 54.) 

Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan ei ole tarkoitus arvioida oppilasta, vaan koko sitä 

prosessia, jonka lopputuloksena on oppiminen. Opetuksen tavoitteena on luoda elinikäisen 

oppimisen käytäntöjä, joihin sisältyvät oman oppimisprosessin ymmärtäminen, kehittämi-

nen ja ylläpitäminen. Arviointi kohdistuu tällöin koko oppimisprosessiin eikä vain lopputu-

lokseen. (Nisonen 2002, 62-62.) Arvioinnilla voidaan tukea opetuksen eriyttämistä siten, 

että sitä tehdään läpinäkyvästi koko oppimisprosessin ajan yhdessä oppilaiden kanssa. Täl-

löin oppilas voi itse asettaa opettajan ohjauksessa itselleen realistiset tavoitteet lukuvuoden 

alussa. (Koppinen, Korpinen & Pollari 1994, 88; Lahdes 1997, 229−231.) Eriyttämistä 

tukevia arviointimenetelmiä ovat muun muassa oppilaan itsearviointi, vertaisarviointi 

luokkatovereiden kesken, sekä arviointikeskustelut oppilaan ja vanhempien kanssa. Tämän 

lisäksi opettaja antaa oppilaalle rakentavaa palautetta koko oppimisprosessin ajan. 

 

Selkeyden vuoksi määrittelen mitä eriyttäminen ei ole. Eriyttäminen ei vaadi sitä, että opet-

taja suunnittelee jokaiselle oppilaalle omat tehtävät (Laine 2010, 3). Eriyttäminen ei ole 

vain eroavuuksien tunnistamista tai opetuksen räätälöimistä jokaiselle erikseen. Tarkoituk-

sena ei ole kyseenalaistaa opettajalla jo käytössä olevia opetusmenetelmiä. Eriyttäminen ei 

myöskään ole pysyvä menetelmä, jota sovelletaan kaikissa olosuhteissa, tai kiertoilmaus 

tasoryhmille. (Kattilakoski & Tarvainen 2011, 4.) Viljasen (1975) mukaan äärimmäisessä 

muodossaan opetuksellinen eriyttäminen tarkoittaa totaalista yksilöintiä, jossa jokainen 

oppilas etenee opiskelussaan omien edellytysten mukaan (Viljanen 1975, 13). Tässä tutki-

muksessa eriyttäminen lähtee kuitenkin siitä ajatuksesta, että jokaisella oppilaalla olisi 
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mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuuttaan heterogeenisissa yleisen opetuksen tai musiik-

kiluokkien oppilasryhmissä yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Opetuksessa tähdätään 

perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) tavoitteisiin eriyttäen opetusta aina tarvittaessa.  

3.1.3 Eriyttäminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Opetushallitus on ottanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) kantaa 

eriyttämiseen siten, että opetuksessa tulisi huomioida oppilaiden yksilölliset kyvyt ja op-

pimistaidot. Koulun tasapäistävä tehtävä erojen tasoittajana on vanhentunut, ja uusi lähtö-

kohta on nähdä jokainen oppilas yhteisössä toimivana erilaisena yksilönä vahvuuksineen ja 

heikkouksineen. Yksilöllisemmän opetuksen järjestäminen edellyttää riittäviä tietoja eri-

laisten oppilaiden erityisen tuen tarpeesta, yksilöllisyyden huomioivista opetusmenetelmis-

tä ja erityisten vahvuuksien tunnistamisesta. Oikein huomioituina vahvuudet auttavat lasta 

tuntemaan omat taipumuksensa ja osaamisalueensa, joita kannattaa kehittää. (Hotulainen 

2004, 82.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan monipuolista oppi-

laantuntemusta ja oppilaiden erilaisuuden huomioimista asetettaessa tavoitteita ja valittaes-

sa työtapoja ja opetusmenetelmiä. (Opetushallitus 2004, 19.) 

Opetuksen eriyttämisen tausta-ajatukset löytyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden muutokset ja täydennykset -osiosta. (Opetushallitus 2010, 8-9.) Opetuksen eriyt-

täminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän 

tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Huomiota kiinnitetään eri oppilaille ominaisiin oppimista-

poihin ja työskentelyn rytmiin, erilaisiin valmiuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä itse-

tuntoon ja motivaatioon kytkeytyviin emotionaalisiin tarpeisiin. Tyttöjen ja poikien väliset 

sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon. Eriyttämisellä vaikute-

taan oppimismotivaatioon. Opetusta eriyttämällä oppilaille voidaan tuottaa sopivia haastei-

ta ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vah-

vuuksien mukaisesti. Tällöin on tärkeää hyödyntää samassa opetusryhmässä olevien oppi-

laiden erilaista osaamista ja harrastuneisuutta. (Opetushallitus 2010, 9.) 

Eriyttäminen edellyttää opettajalta kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista, opetusryh-

män toiminnan ja ilmapiirin sekä oppilaiden kehittymisen seurantaa ja oppimisen arvioin-

tia. Opettajien keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun koulun henkilöstön ja 

eri asiantuntijoiden kanssa tukee eriyttämistä. Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta 

liittyvät opiskelun laajuuden, syvyyden ja etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttäminen voi 
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kohdistua muun muassa opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -

menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan 

aikaan. Oppimisympäristöä ja työtapoja voidaan muokata esimerkiksi luomalla tilaisuuksia 

oppilaiden osallistumiseen, tarjoamalla valinnan mahdollisuuksia, säätelemällä tilankäyt-

töä, ryhmittelemällä oppilaita joustavasti ja hyödyntämällä koulun ulkopuolella tapahtuvia 

oppimistilanteita. Oppilaita ohjataan oppimaan itselle parhaiten soveltuvalla tavalla. Ope-

tuksessa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytkemällä opittavat tiedot ja 

taidot oppilaille merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Oppilaille voidaan 

tarjota erilaisia mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä näyttämiseen ja he hyötyvät 

aina yksilöllisestä palautteesta. (Opetushallitus 2010, 9; Laaksonen & Lehtonen 2008, 1.) 

Opetussuunnitelma antaa selkeät raamit opetuksen eriyttämisen järjestämiseen ja valottaa 

eriyttämisen tarpeen tausta-ajatuksia. Opettajalle jää kuitenkin suhteellisen vapaat kädet 

opetuksen eriyttämisen toteutukseen. Siihen, miten opetuksen eriyttäminen näkyy käytän-

nössä, vaikuttaa opetettava oppilasaines ja oppiaine. Opetuksessa tulee käyttää oppilaiden 

edellytykset huomioivia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja 

ohjataan koko opetusryhmän tai yksittäisen oppilaan oppimista (Opetushallitus 2010, 8). 

Perusopetuksen tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen oppilas kykenee suorittamaan 

oppivelvollisuutensa omien edellytystensä mukaisesti. Pyrkimyksenä on tavoittaa kunkin 

lapsen yksilöllinen oppimisen taso ja tapa, jotta oppimista voisi parhaiten tapahtua ja jotta 

motivaatio oppimiseen säilyisi ja lisääntyisi. (Virtanen, Ikonen, Siiskonen 2004, 202, 206; 

Laaksonen & Lehtonen 2008, 1.) 
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Yleisesti ajatellaan, että eriyttäminen tähtää aina oppilaiden erilaistamiseen. Tosiasiassa 

kysymys on usein samankaltaistamisesta. (Lahdes 1997, 200.) Tämä ajatus sisältää juuri 

sen paradoksaalisuuden opetuksen eriyttämisen tarkoituksesta: jotta voidaan yhtenäistää 

mahdollisuuksia, on opetusta eriytettävä. Lahdes (1997) jakaa sekä koulutuksen (organisa-

torisen/ulkoisen) eriyttämisen, että opetuksen (sisäisen) eriyttämisen erilaistavaan ja yhte-

näistävään eriyttämiseen. Kulloisetkin tavoitteet ratkaisevat, pyritäänkö koulutuksen tai 

opetuksen eriyttämisellä yhtenäiseen tai erilaistavaan eriyttämiseen. (Lahdes 1997, 200.) 

Jos eriyttämisellä pyritään saamaan kaikki oppilaat samaan perustavoitteeseen, puhutaan 

yhtenäistävästä eriyttämisestä (Runsas 1991, 240). Hyvä esimerkki yhtenäistävästä eriyt-

tämisestä on tukiopetus, jossa oppilasta autetaan saamaan muut kiinni (Lahdes 1997, 200). 

Kun eriyttäminen palvelee oppilaiden pääsemistä eri tavoitteisiin, puhutaan erilaistavasta 

eriyttämisestä (Runsas 1991, 240). Esimerkiksi valinnaisaineet edustavat selvää erilaistu-

mista, jolloin kyseessä on erilaistava eriyttäminen. Lisäksi koulussa voi olla yhtenäistävää 

osa-aikaista erityisopetusta lievistä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksista kärsiville. (Lahdes 

19917, 200.)  

Kuvio 1. (s.15) kuvaa sitä, mihin eriyttämisen eri muodoilla tähdätään. Se havainnollistaa, 

miten koulutuksen ja opetuksen eriyttäminen jakaantuu sekä erilaistavaan että yhtenäistä-

vään eriyttämiseen. Esimerkiksi opetuksellisen eriyttämisen piirissä erilaistavaa eriyttämis-

tä kuvaa mukautetut oppimäärät. Mukauttaminen tarkoittaa opetuksen sopeuttamista oppi-

laan oppimisedellytysten tasolle ja tavoitteiden asettamista oppilaan kykyjä vastaavaksi. 

Käytännössä tämä tarkoittaa pienempiä tavoitteita, vähemmän opiskeltavia asioita, enem-

män ohjausta ja tukea, sekä erityisiä opetusmenetelmiä. Erityistä huomiota kiinnitetään 

oppimisen seurantaan ja arviointiin. (Michelsson ym. 2003, 192.) Ikonen, Ojala & Virtanen 

(2003) puhuvat myös yksilöllistämisestä tilanteessa, jossa pedagogisia opetusjärjestelyjä ja 

oppimääriä muokataan oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. (Ikonen, Ojala, Virta-

nen 2003, 144.) 

3.2 Musiikin opetus alakoulun eriyttämisen kontekstina 

Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan myös musiikin opetuksessa tulisi huomioida oppilas 

kokonaisvaltaisesti. Musiikin avulla on mahdollista tukea yksilön identiteetin ja itsetunnon 

kehittymistä. Seuraavaksi avaan kokonaisvaltaisen musiikin opetuksen ilmenemistä yleisen 

opetuksen luokissa sekä musiikkiluokilla. Aluksi kerron, mikä funktio musiikkikasvatuk-
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sella on perusopetuksessa suhteessa oppilaan kokonaisvaltaiseen kasvuun. Esittelen myös 

hieman musiikkiluokkien toimintaperiaatteita, sillä haastattelin sekä yleisopetuksessa toi-

mivia musiikkia opettavia luokanopettajia että musiikkiluokanopettajia. Musiikkiluokan 

toimintaperiaatteiden esittely auttaa lukijaa suhteuttamaan myöhemmin avattuja opettajien 

haastatteluja ja asettamaan niitä alkuperäisiin konteksteihinsa joko musiikkiluokkien toi-

mintaan tai yleisen opetuksen toimintaan. Lopuksi avaan oppilaslähtöisen musiikin opetuk-

sen kautta sitä, miksi opetuksen eriyttäminen on tärkeää musiikin opetuksessa. 

3.2.1 Kokonaisvaltainen musiikin opetus yleisen opetuksen luokissa sekä musiikkiluokis-

sa 

Musiikkikasvatuksella tarkoitetaan ensisijaisesti musiikin avulla tapahtuvaa tavoitteellista 

tiedollista ja taidollista kasvattamista ja lapsen musiikillisten kykyjen kehittämistä osana 

elinikäistä oppimista. Musiikinopettajalla on erinomainen mahdollisuus tarkastella lapsen 

kokonaisvaltaista kehitystä ja tukea tätä kautta lapsen kokonaisvaltaista kasvua. (Tervo 

1994, 206; Suoranta 2004, 175.) Elliot (1996) painottaa musiikkikasvatuksen välttämättö-

myyttä jokaisen lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Musiikkikasvatuksen avulla voi-

daan tukea jokaiselle yksilölle tärkeitä tavoitteita, kuten persoonallista kasvua, itsetunte-

musta ja itseluottamusta. Näiden tavoitteiden täyttyminen taas vaikuttaa yksilön lisäksi 

koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Lisäksi musiikkikasvattajan tulisi huomioida opetukses-

saan se, että yksilön musiikillinen kehitystaso olisi tasapainossa hänelle asetettujen musii-

killisten haasteiden kanssa. (Elliot 1996, 16.) Anttilan (2004) mukaan musiikin ope-

tus−oppimisprosessi tulisikin nähdä kokonaisvaltaisena vuorovaikutustilanteena, jossa jo-

kainen voi toimia omilla persoonallisilla tavoillaan. (Anttila 2004, 319-320.) Huhtinen-

Hilden (2012) ehdottaa, että pedagogisesti ammattitaitoisen musiikin opetuksen lähtökoh-

tana voisi olla oppijalähtöinen opettamisnäkökulma, ja päämääränä oppijalle merkitykselli-

sen ja kokonaisvaltaisen oppimisen mahdollistaminen. (Huhtinen-Hilden 2012, 19.) 

Perusopetuksen musiikkikasvatuksellinen lähtökohta on tarjota musiikkikasvatusta kaikille 

ja tukea kotitaustoista aiheutuvia eroja lapsen musiikillisessa kasvussa. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004) toimivat paikallisten koulujen omien 

opetussuunnitelmien laatimisen pohjana. Koulu- ja luokkakohtaiset opetussuunnitelmat 

tehdään tarkemmin ikä- ja kehityskausia sekä aina kunkin yksilöllisen luokan oppimisen ja 

oppilaiden tasoa vastaaviksi. Tavoitteiden toteutumisessa pyritään noudattamaan yksilölli-
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sen etenemisen periaatetta. (Ruokonen & Grönholm 2005, 86-87.) Musiikin opetuksen 

tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä 

rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä 

ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan (Opetushallitus 2004, 232). Opetussuunnitel-

massa korostetaan, että aktiivisen musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut 

merkitykselliset kokemukset toimivat musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistämisen perus-

tana. (Ruokonen & Grönholm 2005, 87.)  

Kokonaisvaltaisen musiikinopetuksen periaate pätee niin yleisen opetuksen luokissa, kuin 

musiikkiluokissakin. Musiikkiluokka on ensisijaisesti perusopetuksen ryhmä, jossa huo-

lehditaan siitä, että oppilaat saavuttavat kaikissa oppiaineissa luokkatasolle asetetut tavoit-

teet. Jokainen musiikkiluokkakoulu laatii oman opetussuunnitelmansa, jossa määritellään 

musiikin opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Musiikkia opetetaan yleensä 3-5 tuntia viikossa, ja 

tavoitteet ovat yleensä vaativampia kuin peruskoulussa yleisen opetuksen luokissa. Opiske-

lu musiikkiluokalla alkaa yleensä kolmannella luokalla ja halutessaan siellä voi opiskella 

koko peruskoulun ajan, 9. luokan loppuun asti. Musiikkiluokkia arvostellaan joskus siitä, 

että oppilaat valitaan pääsykokeiden kautta, musikaalisuustestin perusteella. Pääsykokeilla 

pyritään kuitenkin varmistamaan se, että oppilaalla on sellaiset musiikilliset valmiudet, 

joilla hän selviää tavoitteista. Periaatteessa musiikkia koskaan harrastamaton lapsi voi 

päästä musiikkiluokalle, sillä mitään valmiita taitoja ei vaadita; ainoastaan valmius oppi-

miseen. Luokilla on yleensä lapsia erilaisista sosiaalisista taustoista, ja musiikkiluokan 

oppilaallakin voi olla oppimisvaikeuksia tai erityisopetuspäätös. (Ruokonen & Grönholm 

2005, 92.) 

Musiikkiluokkatoiminta ei tähtää musiikin ammattilaisten kouluttamiseen, vaan tarkoituk-

sena on antaa musikaalisille lapsille mahdollisuus kasvaa musiikin parissa ja rohkaista hei-

tä ilmaisemaan itseään musiikin avulla, mikä nousee myös opetussuunnitelman tavoitteista.  

Musiikkiluokkatoiminnan perusajatuksena on musiikillisten taitojen ja teorian oppiminen 

musisoimalla. Tämä ajatus pätee kaikessa musiikin opetuksessa myös yleisen opetuksen 

luokilla, sillä opetuksessa tulisi hyödyntää kaikkia musiikin osa-alueita lasten oman aktii-

visen tekemisen kautta. (Ruokonen & Grönholm 2005, 92-93.)  

Musiikinopetus alakouluissa on hyvin kokonaisvaltaista, ja ainoan kerran peruskoulun 7. 

luokan lisäksi jokaisen lapsen ulottuvilla. Musiikin opettamisen ohella painottuu koulun 

kokonaisvaltainen kasvatustehtävä, ja parhaimmillaan musiikkikasvatus integroituu osaksi 
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koulun arkea ja juhlaa. Tämä kokonaisvaltaisuus tuo opettajalle sekä erityistä vastuuta että 

suuria mahdollisuuksia, sillä musiikkikasvatuksella tulisi olla jokaiselle lapselle jotain an-

nettavaa. Alakoulussa oppiainerajat joustavat yläkoulua enemmän, joten musiikkikasva-

tuksella on erinomaiset mahdollisuudet liittyä koulun jokapäiväiseen elämään ja tukea lap-

sen kaikinpuolista kasvua. (Nikkanen 2009. 59.) Kun musiikki integroidaan luontevasti 

luokan toimintaan, siitä tulee parhaimmillaan oppilaiden yhteinen juttu, joka kehittää sosi-

aalisia taitoja ja vaikuttaa positiivisesti luokan ilmapiiriin (Ruokonen & Grönholm 2005, 

93-94).  

Oppilaiden yksilölliset erot musiikillisissa taidoissa vaihtelevat enemmän kuin monissa 

muissa kouluaineissa. Lapsi kantaa mukanaan perimänsä ja temperamenttinsa lisäksi ne 

kulttuuri- ja kotiympäristönsä musiikillisiin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin vaikuttavat 

tekijät, joilla lapsen musiikillista kasvua on tuettu tai oltu tukematta. Oppilaiden musiikil-

linen itsetunto ja itsetuntemus voivatkin vaihdella huomattavasti. Opettajan tärkeänä tehtä-

vänä on ymmärtää ja viisaalla tavalla musiikillisen tekemisen ja palautteen kautta tukea 

oppilaan musiikillista kehitystä ja minäkuvaa. Opettajan antamalla palautteella on tärkeä 

merkitys ja sen on oltava rehellistä ja samalla positiivisesti kannustavaa. (Ruokonen & 

Grönholm 2005, 88-91.)  

On tärkeä tiedostaa, että musiikilliset tiedot, taidot ja asenteet kypsyvät limittäin suhteessa 

toisiinsa kiireettömässä ja myönteisessä ilmapiirissä, jossa opetus lähtee oppilaan tasolta 

tukien kunkin oppilaan musiikillisen persoonallisuuden kehitystä. (Ruokonen & Grönholm 

2005, 90.) Opettajan kiireetön läsnäolo opetustilanteessa on usein oppimisen perusedelly-

tys (Jordan-Kilkki & Pruuki 2012, 21). Onnistumisen elämykset eri tilanteissa, kuten tun-

neilla, juhlissa ja projekteissa, lisäävät oppilaiden yksilöllisiä musiikillisia taitoja ja laajen-

tavat musiikillista maailmankuvaa sekä vahvistavat omaa musiikillista identiteettiä (Ruo-

konen & Grönholm 2005, 90).  

3.2.2 Oppilaslähtöinen musiikin opetus 

Alakoulun aikana jokainen Suomen peruskoululainen kohtaa musiikkikasvatuksen. Useat 

lapset ovat jo aiemminkin olleet musiikin parissa ohjatusti ja kaikki ovat kuulleet musiik-

kia päivittäisessä ympäristössä. Alakoulussa kuitenkin formaali, ohjattu ja yhteiskunnan 

säätelemä musiikkikasvatus tavoittaa ensimmäisen kerran koko ikäluokan. Koulussa mu-

siikinopiskelu ei perustu vapaaehtoisuuteen tai vanhempien aktiivisuuteen, vaan se on jo-
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kaiselle lapselle sekä oikeus että velvollisuus. Vastavuoroisesti koulun musiikkikasvatuk-

sen tulee kohdata jokainen lapsi riippumatta taipumuksista, taidoista tai asenteista nämä 

seikat kuitenkin huomioiden. (Nikkanen 2005, 59.)  

Modernin kasvatustieteen mukainen ajattelu, jossa oppilas nähdään kokonaisena ihmisenä 

aikaisempine tietoineen, taitoineen, tunteineen ja uskomuksineen pätee myös musiikin op-

pimisessa. (Anttila 2004, 320). Opettajan vastuulle jää eriyttää musisoimista siten, että 

jokainen oppilas voi omilla senhetkisillä taidoillaan osallistua yhteiseen musisointiin. Tä-

mä vaatii usein omien sovitusten tekemistä tai valmiiden sovitusten muokkaamista oppilas-

ryhmän tarpeita vastaaviksi. Niin musiikkiluokilla kuin yleisen opetuksenkin luokilla tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos oppilas osaa soittaa soittimella kahta säveltä, opettajan 

on muokattava hänelle stemma, joka sopii muuhun kokonaisuuteen. Musiikin opetuksen 

konkreettiset ”tulokset” näkyvät usein koulun juhlatilaisuuksissa. Tämä ei kuitenkaan saisi 

olla toiminnan päätavoite, vaikka esiintymiskokemukset ovat arvokasta pääomaa ja antavat 

parhaimmillaan onnistumisen kokemuksia. Itse harjoitusprosessi on jo sinällään arvokas ja 

kaikkien oppilaiden osallistuminen on tärkeää. (Ruokonen & Grönholm 2005, 94-95.) 

Musiikkiluokkatoiminnan lisäksi tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota perusopetuk-

sessa kaikille kuuluvan musiikkikasvatuksen määrään ja laatuun. Parhaimmillaan musiikki 

toimii kanavana luovuuden, itseilmaisun ja yhteisöllisyyden kokemiselle sekä luontevana 

siltana eri kulttuurien välillä, antaen eväitä oman kulttuurisen identiteetin muovautumi-

seen. Koulussa koetut myönteiset musiikkielämykset voivat motivoida lasta ja nuorta läpi 

elämän jatkuvaan musiikilliseen harrastustoimintaan. (Ruokonen & Grönholm 2005, 99.) 

Vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan: ”…musiikin opetuksen tehtä-

vänä on auttaa oppilasta löytämän musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkais-

ta oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisunvälineitä ja tu-

kea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan” (Opetushallitus 2004, 232).  

Koulun musiikin opetus tähtää monipuoliseen musisointiin ja musiikkiin tutustumiseen. 

Toisaalta koulussa tulisi antaa välineitä toimia sen musiikin parissa, joka lapsia itseään 

kiinnostaa. Jotta koulu voisi tukea lasta oman musiikillisen kiinnostuksen kohteen löytämi-

sessä, tulisi yhtäältä esitellä sellaista musiikkia ja musisoinnin tapaa, joihin oppilas ei muu-

ten tutustuisi. Opetussuunnitelman perusteissa (2004) ohjataan tähän suuntaan muun muas-

sa mainitsemalla sisällöissä tutustuminen laaja-alaisesti keho-, rytmi-, melodia-, ja sointu-

soittimiin, mutta hyvän osaamisen kuvauksessa edellytetään taitoa osallistua yhteissoittoon 
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ainakin jollain näistä; oppilas voi sekä tutustua laaja-alaisesti musisoinnin mahdollisuuk-

siin, että syventää taitojaan jollakin erityisalueella. (Nikkanen 2009, 59; Opetushallitus 

2004, 234.)  Eriyttämisen näkökulmasta katsottuna oppilaan tulisi saada osallistua musi-

sointiin omalla tasollaan omia musiikillisia taitoja käyttäen ja kehittäen. Toisaalta musiikin 

monimuotoisuus takaa sen, että jokaisella on myös heikommat musiikilliset alueensa, joita 

hän voi kehittää. Monipuolisen soittimiston lisäksi rytmiikan alueelta löytyy aina haasteita, 

mikä antaa opettajalle työkaluja opetuksen eriyttämiseen.  

Koulun musiikin opetuksen tehtävänä ei ole tuottaa muusikoita eikä toisaalta musiikkihar-

rastus voi korvata koulun kaikille yhteistä musiikin opetusta. Ihanteellisessa tilanteessa 

koulun musiikin opetus ja musiikin harrastaminen täydentävät toisiaan siten, että koulu 

herättää kiinnostuksen musiikin harrastamiseen opettamalla musiikillisia perustaitoja ja 

auttamalla löytämään oman kiinnostuksen kohteet. Koulussa voidaan jopa tarjota puitteet 

musiikkiharrastukselle esimerkiksi kerhojen, kuoron tai bänditoiminnan kautta. Toisaalta 

koulun musiikin opetus tarjoaa parhaimmillaan jotain uutta myös aktiiviselle musiikinhar-

rastajalle. Kun musiikin harrastaminen toteutuu koulun ulkopuolella usein yksin ja keskit-

tyy yhteen musisointitapaan, koulun musiikin opetuksen vahvuuksia ovat yhdessä musi-

sointi ja musisoinnin monipuolisuus. (Nikkanen 2009, 59-60.) 

Tämänhetkisissä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) 

korostuu oppimisen ohella kaikinpuolinen tasapainoinen kasvaminen. Myös musiikin ope-

tuksen tulisi kohdata lapsi holistisesti ja liittyä tukemaan hänen kasvuaan niin yksilönä 

kuin yhteisönsä jäsenenä. Tässä suhteessa musiikki oppiaineena on erityisessä asemassa, 

sillä musiikki yleensä ja etenkin yhdessä musisointi on jo ominaislaadultaan kokonaisval-

taista. Se virittää yhtä aikaa niin fyysisesti, älyllisesti, emotionaalisesti kuin sosiaalisesti-

kin. Olennaista on se, miten musiikin parissa toimitaan, sillä yhdessä musisoiminen voi 

yhtälailla joko edistää tai estää lapsen ja luokkayhteisön hyvää kasvua. Opettajan kannattaa 

olla opetustilanteessa hyvin sensitiivinen, sillä musiikin tunneilla yhteismusisoinnissa vä-

littyy paljon tietoa myös kouluyhteisön arvomaailmasta. (Nikkanen 2009, 60.)  

Musiikki on oppiaineena erityisen herkkä aine juuri kokonaisvaltaisen olemuksensa takia. 

Usein puhutaan, että musiikki on terapeuttista ja siitä saa helposti onnistumisen kokemuk-

sia. Toisaalta monet jo peruskoulun käyneet kertovat, miten musiikintunneilta jäi traumoja 

kun piti laulaa kaikkien edessä yksin. Tämän takia on tärkeää, että oppilaita ei pakoteta 

musiikintunnilla oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, vaan omien rajojen laajentaminen 
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ja osaamisen kehittäminen tapahtuisivat turvallisessa ilmapiirissä. Kun kaikkien oppilaiden 

edellytetään osallistuvan musisointiin, opettajalla on suuri vastuu työskentelyn ilmapiiristä, 

ja opettajan on tasapainoiltava pakon ja vapauden välillä (Nikkanen 2009, 60). Ihanteelli-

nen tilanne olisi, että musisointitilanne tehdään niin miellyttäväksi ja turvalliseksi, että 

kaikki haluavat osallistua musisointiin. Nikkanen (2009) muistuttaa, että kun kaikkien 

edellytetään osallistuvan, kaikilla on oikeus osallistua juuri omilla taidoillaan. Kasvatuk-

sellisen ilmapiirin luominen perustuu ihmisten välisiin suhteisiin ja toisen kohtaamiseen. 

Olennaista on löytää sekä opettajalle että kulloisellekin oppilasryhmälle sopivat työskente-

lyn tavat ja periaatteet. (Nikkanen 2009, 61.) 

Musiikin opiskelu on jokaisen oppilaan perusoikeus (Kaikkonen 2012, 28). Musiikin ope-

tuksella on aivan erityiset mahdollisuudet tukea erityis- ja yleisopetuksen integroitumista. 

Musiikillinen työskentely perustuu paljolti muulle, kuin kielelliselle kommunikaatiolle, 

jolloin se tuo tasa-arvoisempaan asemaan ne oppilaat, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia. 

Toisaalta musiikki on myös vaikea aine, sillä musiikillinen työskentely haastaa yhtä aikaa 

älyllisesti, kehollisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti. Jos oppilaalla on oman toiminnan 

ohjaamisessa erityisiä ongelmia, ei ole helppoa hallita musiikkiin liittyvää fyysistä aktiivi-

suutta, joka pitäisi sovittaa myös muun ryhmän toimintaan. Musiikintunnilla työskennel-

lään konkreettisesti yhteisen äänimaiseman parissa, ja jo yhden oppilaan huono päivä voi 

pilata koko luokan musisoinnin. Tästä näkökulmasta myös musiikintunnilla tarvitaan kou-

lunkäyntiavustajan tukea erityisoppilaalle. (Nikkanen 2009, 60-61)  

Opetusta koskevat arvot ja käsitykset käytänteineen ovat olleet viime vuosikymmeninä 

selkeässä muutoksessa, mikä näkyy myös musiikkikasvatuksessa. Muutosta voisi luonneh-

tia opettajan viitoittaman ja hallitseman opetuksen sijaan oppilaan ja opettajan yhteiseksi 

löytöretkeksi. Opettajan tehtävää musiikin oppimisessa onkin mielekästä kuvata sanalla 

kanssakulkija. Sosiokonstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan opettaja toimii vuoro-

vaikutteisten oppimisympäristöjen luojana sekä oppimisen ohjaajana ja tukijana. (Huhti-

nen-Hilden 2013 b, 135-135.) Oppilaslähtöisessä musiikin opetuksessa opettajan tulee si-

säistää ajatus oppijan rinnalla kulkijana, ohjaajana ja kannustajana sekä kokonaisvaltaisena 

kasvattajana. Lamponen (1998) muistuttaa, että kasvattajan tulisi pystyä samaistumaan 

lapseen ja asettumaan hänen asemaansa sekä tiedostamaan oppilaiden erilaiset oppimistyy-

lit. Musiikkikasvatuksen vuorovaikutuksellisuutta korostava olemus vaatii opettajalta aitoa 

dialogia oppilaidensa kanssa. Opetuksen tulee antaa tilaa oppilaan omalle oivallukselle ja 

musiikilliselle keksinnälle. Oppilaalla tulee myös olla mahdollisuus vaikuttaa opetus- ja 
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oppimisprosessin kulkuun sekä opetuksen suunnitteluun omien intressiensä kautta.  (Lam-

ponen 1998, 47-49.) Musiikin opetuksen sitominen oppilaan elämismaailmaan voi auttaa 

sekä oppilaslähtöisen oppimistilanteen järjestämisessä sekä siinä, kuinka mielekkääksi ja 

merkitykselliseksi oppilas kokee koulun musiikin opetuksen. 

3.3 Musiikin opetus ja eriyttäminen 

Käsittelen tässä luvussa musiikin opetuksen lähtökohtia aluksi musiikin oppimisen ja mu-

siikillisen kehityksen kautta. Musiikin oppimisen teoriassa tukeudun pääasiassa Ahoseen 

(2004), joka määrittelee musiikin oppimista sosiokulttuurisen näkökulman kautta. Tuoretta 

näkökulmaan musiikin oppimisen sosiokulttuurisiin suuntauksiin tuovat Partin, Westerlun-

din ja Björkin (2013) käsitykset tiedon omaksumisesta yhteisöllisenä osallistumisena ja 

oppimisesta tiedon luomisena. Erityisesti käsittelen musiikin oppimista Vygotskyn lähike-

hityksen vyöhyke -ajattelun kautta, joka voi toimia oivallisesti musiikin opetuksen eriyttä-

misen tukena. Lopuksi esittelen, lähinnä Kaikkosta (2012) mukaillen, musiikin opetuksen 

eriyttämisen lähtökohtia siitä näkökulmasta, että jokainen oppilas on erilainen oppija, joi-

den erilaiset oppimistyylit ja musiikilliset taustat tulisi huomioida opetustilanteissa.  

3.3.1 Musiikin oppiminen ja musiikillinen kehitys 

Tutkimuskohteeni eli musiikinopetuksen eriyttämisen ilmiö liittyy musiikin opettamiseen, 

oppimiseen ja oppilaan musiikilliseen kehitykseen.  Jos musiikinopetusta halutaan kehittää, 

tarvitaan tietoa siitä, kuinka musiikkia opitaan. (Ahonen 2004, 3.) Musiikin oppimista on 

tutkittu melko vähän, ja yhtenä syynä musiikin yhtenäisen oppimisen teorian puuttumiseen 

on se, että aiemmin musiikkikykyjä ja taitoja pidettiin perittyinä ominaisuuksia. (Ahonen 

2004, 9.) Myös musiikillisesta kehityksestä on melko vähän tutkimusta (Vuori 1997, 67).  

Musiikin oppimisessa tapahtuu samoja prosesseja kuin muussakin oppimisessa, joten myös 

musiikinoppimista ja –opetusta on mielekästä tarkastella yleisten kasvatustieteellisten teo-

rioiden pohjalta. (Ahonen 2004, 320.)  

Ahonen (2004) määrittelee oppimista kolmen eri näkökulman (behavioristisen, kognitiivi-

sen ja situatiivisen oppimisen) valossa. Näiden jokaisen oppimisen näkökulman soveltu-

vuutta musiikin oppimisessa voidaan pohtia erikseen ja suhteessa toisiinsa. (Ahonen 2004, 

28.)Tämän tutkimuksen lähetymistapa voisi olla kognitiivis-situatiivinen tai sosiokonstruk-

tivistinen, sillä haluan ottaa huomioon niin oppilaan yksilöllisen kehityksen näkökulman 
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kuin hänen olemisensa suhteessa ympäröivään sosiokulttuuriin. Tämän rajauksen olen teh-

nyt Ahoseen (2004) tukeutuen. (Ks. myös sosiaalisen konstruktivismin suuntaus, Leino & 

Leino 1997, 29; Anttila & Juvonen 2002, 97, sekä sosiokognitiivinen näkemys Ruokonen 

& Grönholm 2005, 85.) Situatiivinen (tai sosiokonstruktivistinen) näkökulma pohjautuu 

Vygotskin ajatteluun: oppiminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jota kuvataan 

tilannesidonnaiseksi (situated cognition). Oppiminen tapahtuu siis aina jossakin konteks-

tissa ja yksilön mentaaliset prosessit ovat sidoksissa kulloiseenkin historialliseen, kulttuuri-

seen ja institutionaaliseen ympäristöön. (Ahonen 2004, 24).  

Situatiivinen näkökulma korostaa opettajan ja oppilaan tai oppijaryhmän jäsenten keski-

näistä vuorovaikutusta ja sen vaikutusta oppimiseen (kollaboratiivinen, yhteistoiminnalli-

nen). Esimerkiksi kuorossa tai yhtyeessä ryhmät koostuvat oppimishistorialtaan erilaisista 

yksilöistä jotka pyrkivät suorituksessaan yhteiseen tavoitteeseen. Ryhmän jaettu asiantunti-

juus ylittää usein yksilön suorituskyvyn, ja yhteisin ponnistuksin ja sosiaalisen energian 

avulla saatetaan saada aikaan enemmän kuin yksilöllisesti. Vuorovaikutuksen ja yhteistoi-

minnan merkitys korostuu erityisesti lähikehityksen vyöhykkeellä, jossa oppilas ei vielä 

itsenäisesti kykene suoritukseen tai ongelmanratkaisuun, vaan tarvitsee aikuisen tai koke-

neemman ikätoverinsa apua – ihanteellinen oppimistilanne haastaa oppilaan toimimaan 

omalla lähikehityksen vyöhykkeellään. (Ahonen 2004, 26.)  

Kognitiivisessa tai konstruktivistisessa mallissa opetuksen lähtökohtana on oppilaskeskei-

syys, jolloin oppilaat voivat esim. osallistua opetusjakson suunnitteluun ja oppiaineksen 

valintaan. Tällöin opettaja voi ottaa opetuksen eriyttämisen huomioon jo suunnitteluvai-

heessa, kun oppilaat saavat itse vaikuttaa tuleviin opetustilanteisiin ja sisältöihin. Kognitii-

visesti orientoitunut opettaja kiinnittää huomioita oppilaan musiikillisiin, usein tiedosta-

mattomiin, tietorakenteisiin, joiden olemassaolosta ja laadusta voidaan tehdä päätelmiä 

oppilaan musiikkikäyttäytymisen perusteella eli tavoista, joilla hän esittää, kuuntelee, 

muistaa, luo tai ymmärtää musiikkia. (Ahonen 2004, 22).  

Partti, Westerlund & Björk (2013) tuovat behavioristisen ja kognitiivisen oppimiskäsityk-

sen rinnalle käsityksen tiedon omaksumisesta yhteisöllisenä osallistumisena ja verkostolli-

sena toimintana sekä käsityksen oppimisesta tiedon luomisena. Viimeaikaisissa oppimiskä-

sityksissä oppiminen liitetään yhä useammin luovaan tuottamiseen. (Partti, Westerlund & 

Björk 2013, 55-56.) Osallistumisen näkökulmasta oppiminen nähdään sosiaalisena ja vuo-

rovaikutteisena matkana, jonka aikana yksilö osallistuu oppimisyhteisön käytänteisiin ja 
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sosiaalisiin normeihin omaksuen samalla uutta tietoa. Tämä näkökulma liittyy sosiokon-

struktivistisiin ja sosiokulttuurisiin suuntauksiin, joissa painottuvat oppimisen kulttuuriset, 

sosiaaliset, vuorovaikutukselliset, yhteistoiminnalliset ja yhteisölliset prosessit. Tiedon 

luomisen näkökulma taas pyrkii yhdistämään edellä mainitut kognitiivisen ja osallistumi-

sen näkökulmat. Oppimista tarkastellaan yhteisön toiminnan myötä tuotettujen käsitteellis-

ten luomusten, kuten ideoiden, kertomusten, blogien ja sävellysten, kautta. (Partti, Wester-

lund & Björk 2013, 60-64.) 

Musiikillisen kehityksen on luonnehdittu tapahtuvan niin sanotun enkulturaation tuloksena. 

Musiikillista enkulturaatiota voidaan verrata äidinkielen oppimiseen, joka tapahtuu ilman 

formaalia koulutusta. Siihen kuitenkin vaikuttaa myös koulun musiikinopetus. (Paananen 

2003, 11.) Enkulturaatio alkaa jo lapsen syntymästä, kun lapsi saa ensimmäisen kosketuk-

sen musiikkiin vanhemmiltaan ja alkaa aktiivisesti tehdä havaintoja ympäristönsä äänimai-

semasta, ja päättyy noin yhdentoista vuoden iässä. (Paananen 2003, 11; Peery & Peery, 

1987, 3, Ilomäki & Holkkola 2013, 210.) Musiikillisesta kehityksestä on luotu monia teo-

rioita, joista tunnetuimpia lienee Piagt`n kehityspsykologinen teoria ja Gardnerin teoria 

musiikillisesta älykkyydestä sekä Swanwickin ja Tillmanin musiikillisen kehityksen teoria, 

joka pohjautuu Piaget`n leikkiteoriaan. 90-luvulla syntyivät Hargreavesin ja Galtonin malli 

sekä Paanasen malli, jotka hyödyntävät uusinta empiirisen tutkimuksen tuottamaa tietoa. 

(Paananen 2003, 12; Vuori 1997, 67.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan musiikin oppimis-

ta ja musiikillista kehitystä Vygotskyn sosiokulttuurisen lähestymistavan kautta. (Ks. 

Vygotsky 1978.) 

3.3.2 Sosiokulttuurinen näkökulma musiikin opetuksessa 

Uusimmat oppimiskäsitykset sisältävät limittäin kaikkia olemassa olevia oppimiskäsityk-

siä. Perinteisesti musiikinoppimista on pidetty yksilöllisenä tiedon ja taidon omaksumisena 

ja sitä on tarkasteltu yksilöllisen toiminnan ja henkilökohtaisen kapasiteetin näkökulmasta. 

Viimeaikaiset musiikin oppimiseen liittyvät käsitykset kiinnittävät yhä enemmän huomiota 

yhteisölliseen tekemiseen, osallistumiseen sekä tiedon luomiseen. (Partti, Westerlund & 

Björk 2013, 55-56.) Tämän tutkimuksen sosiokulttuurinen näkökulma tukee osaltaan aja-

tusta, että koulussa musiikin oppiminen tapahtuu yhteisöllisen tekemisen kautta, jossa jo-

kainen oppilas voi toimia asiantuntijana omien vahvuuksiensa kautta. Tällöin vuorovaiku-
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tuksen, vertaistuen sekä vuorovaikutuksen laatu ovat läsnä musiikin oppimisessa (Partti, 

Westerlund & Björk 2013, 56). 

Sosiokonstruktivismi perustuu erityisesti Vygotskyn (1896–1934) ajatukseen, jossa oppi-

minen tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä (zone of proximal development) (Anttila & 

Juvonen 2002, 97; Ahonen 2004, 60, Leino & Leino 1997, 29). Vygotskyn ajatus opetta-

misesta perustuu siihen, ettei opetus koskaan lähde nollasta, ja kaikessa opetuksessa on 

huomioitava lapsen saavuttama kehityksen taso (Hakkarainen 2002, 59). Vygotskyn mie-

lestä se, mitä tällä hetkellä osaamme, kertoo vain vähän siitä, mihin oikeastaan pystymme. 

Jos annamme lapsen ratkaista yksin jonkin tehtävän, mittaamme hänen tämänhetkisen ke-

hitystasonsa annetun tehtävän suorittamisesta. Mihin lapsi pystyisikään, jos joku koke-

neempi henkilö (opettaja tai kaveri) auttaisi, kommentoisi tai antaisi hänelle vihjeitä? Mat-

ka tämänhetkisestä mitattavasta kehitystasosta siihen mihin ”autettuna” pystyy, on Vygots-

kyn termein lähikehityksen vyöhyke. (Vuori 1997, 70.) 

Vygotskyn (1978) mukaan kehityksessä on tiedostettava kaksi tasoa (aktuaalinen ja poten-

tiaalinen), jos halutaan löytää yhteys kehityksen ja oppimisen välille. Aktuaalinen taso 

kuvaa sitä tasoa, johon lapsi pystyy itsenäisesti, ja joka pitäisi olla opetuksen lähtökohtana. 

(Vygotsky 1978, 84-91; Hakkarainen 2002, 59-60.) Aktuaalinen taso on siis lähikehityksen 

vyöhykkeen alaraja. Potentiaalinen taso on se osaamisen taso, johon lapsi pystyy korke-

ammalla kehitystasolla olevan henkilön tukemana. Näiden kahden tason välillä olevaa alu-

etta kutsutaan lähikehityksen vyöhykkeeksi, jossa lapsen kehittyminen ja oppiminen tapah-

tuvat, ja johon opetuksen tulisi kohdistua. Lähikehityksen vyöhykkeen rakentumista kuva-

taan Kuviossa 2. (s.19). Laatikko kuvaa lähikehityksen vyöhykettä, joka voi kasvaa korke-

ammaksi (tai madaltua) siirryttäessä uudelle aktuaaliselle tasolle. Pyrkimys tapahtuu aina 

aktuaaliselta tasolta ylöspäin kohti potentiaalista tasoa sosiaalisen vuorovaikutuksen avul-

la, jolloin opetus tulee suunnata aina aktuaalisen tason yläpuolelle. 
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Kuvio 2. Mekaaninen lähikehityksen vyöhykkeen rakentumisen malli. (Mukaillen Bodrova 

ja Leong 1996 ks. Hakkarainen 2002, 176.) 

Hakkarainen (2002) toteaa, että lähikehityksen vyöhykkeen käsite muuttaa olennaisesti 

todetun kehityksen tason ja opetuksen suhdetta. Tämän mukaan opetus tulee suunnata jo 

saavutetun kehitystason yläpuolelle, kun perinteisesti opetus on viritetty jo saavutetun ke-

hitystason alapuolelle vastaamaan lapsen mahdollisuuksia. (Hakkarainen 2002, 59, 60.) 

Oppiminen kulkee siis aina kehityksen edellä luoden uuden lähikehityksen vyöhykkeen. 

(Vygotsky 1978, 84-85; Leino & Leino 1997, 29.)  

Kehityspsykologiassa on alettu käyttää scaffolding-käsitettä (Wood & Middleton 1975, 

Wood, Bruner & Ross 1976, Berk & Winsler 1997), joka tarkoittaa suoraan käännettynä 

”rakennustelineiden pystyttämistä” (ks. Hakkarainen 2002, 174). Scaffolding kuvaa osaa-

vamman aikuisen järjestämää avustamista, jossa aikuinen pyrkii tietoisesti lapsen kehitystä 

tarkkailemalla nostamaan opetusta askel askeleelta kohti potentiaalisen oppimisen tasoa. 

(Berk & Winsler 1997, 26.) Scaffolding-termin avulla on haluttu systematisoida ja luoki-

tella erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan rakentaa lähikehityksen vyöhykettä oppi-

laan toimiessa ikään kuin rakennuksen alla olevana työmaana. (Hakkarainen 2002, 174, 

Berk & Winsler 1997, 26.) Hakkaraisen (2002) mukaan aikuisen roolin korostaminen lähi-

kehityksen vyöhykkeen saavuttamiseksi perustuu ainakin osittain lähikehityksen käsitteen 
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virheelliseen tulkintaan. Tällöin lähikehitys tulkitaan suoritustasoksi, johon lapsi ei vielä 

itsenäisesti yllä: tässä korostuksessa lähikehityksen vyöhyke on sama kuin potentiaalisen 

suorituksen yläraja. Vygoskyn lähikehityksen vyöhyke kuitenkin tarkoittaa sitä vuorovai-

kutusprosessia, joka johtaa aktuaalisesta suoritustasosta potentiaaliseen (ks. kuvio 2). Täl-

löin oppimisessa korostuu oppilasta ympäröivä sosiokulttuuri. (Hakkarainen 2002, 176.) 

Goodlad & Hirst (1989) puhuvat myös tuutoroinnista (osaavampi oppilas opettaa heikom-

paa), mikä hyödyttää molempia osapuolia. (Goodlad & Hirst 1989, 13.) 

Uusissa lähikehityksen tulkinnoissa korostuu ryhmien ja yhteisöjen (sosiokulttuurin) kehi-

tys ja merkitys yksilön kehityksessä ja oppimisessa. Pelkästään yhteiseen tekemiseen osal-

listuminen toisten lasten ja aikuisten kanssa sekä vuorovaikutus toisten kanssa luo kaikille 

yhteisen oppimisen potentiaalin, jossa oppimispotentiaalin yläraja on avoin. Lähikehityk-

sen vyöhyke on olemassa samanaikaisesti potentiaalina kaikille ja kaiken ikäisille osallistu-

jille osaamistasosta riippumatta. (Hakkarainen 2002, 179.) Lähikehityksen vyöhyke-

ajatusta voidaan soveltaa musiikinopetukseen vaikkapa siten, että yhdessä musisoidessa 

pystyy ja uskaltaa enempään kuin yksin kykenisi (Nikkanen 2009, 61).  

Sosiokulttuurinen lähestymistapa on viime aikoina saanut vahvan jalansijan musiikkikas-

vatuksen filosofiassa (Kaikkonen 2009, 213). Musiikin opetuksen tavoitteissa korostuvat-

kin erityisesti sosiaalisen ja myönteisen yhdessä musisoimisen muodot. Hyväksyvässä ja 

myönteisessä vuorovaikutuksessa oppilas motivoituu ylläpitämään ja kehittämään osaamis-

taan musiikin ilmaisun eri alueilla, musisoivan ryhmän jäsenenä. (Ruokonen & Grönholm 

2005, 89.) Toisaalta musiikki voi parantaa ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta musiikillis-

ten kokemusten ja yhteisen osallistumisen kautta. (Bojner-Horwitz & Bojner 2007, 44−45.) 

Elämyksellisen ja toiminnallisen oppimisympäristön lähtökohtana ovat monipuoliset mu-

siikilliset toimintatavat, musisoimisen ilo ja nautinnollisuus sekä erilaisten yksilöiden hy-

väksyminen. Musisointitilanteessa jokaisella yksilöllä on paikkansa ja ilmapiirin tulisi olla 

hyväksyvä, ilotteleva ja kokeileva. Yhteistoiminnallisten oppimismuotojen kehittely mu-

siikin opetuksessa voi edistää oppilaan omakohtaista motivaatiota ja opettajan musiikillista 

vastuuta. Tukea ja asiantuntemusta tarvitaan koko ajan, vaikka luokasta löytyisikin mu-

siikkia harrastavia oppilaita, joiden positiivinen esimerkki ja kaverituki kannustavat muita 

opiskelemaan. (Ruokonen & Grönholm 2005, 88-91.) 

Yhteismusisoinnille on ominaista harjoitella oman toimintansa sopeuttamista yhteiseen 

kokonaisuuteen. Pyrkimys musiikillisesti mielekkääseen tulokseen muodostaa luontevasti 
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prosessin, jossa pyritään kehittämään omia taitoja ja työskentelemään yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Parhaimmillaan osallistuminen omalla tai soittimensa äänellä yhteiseen 

musisointiin voi tarjota ainutlaatuisen kokemuksen osallisuudesta yhteisöön. Musiikki 

muodostaa kouluympäristössä juuri ominaislaatunsa vuoksi mielekkäät puitteet kokonais-

valtaiseen kasvatukseen. Yhdessä musisointi tarjoaa erinomaiset puitteet myös eriyttää 

opetusta ilman erottelua. Kun musisoidessa erilaiset stemmat muodostavat yhteisen koko-

naisuuden, kaikkien ei tarvitse osata samaa, vaan yhteiseen työskentelyyn ja tuotokseen voi 

osallistua erilaisilla taidoilla. Yhdessä toimiminen tukee ja harjaannuttaa työskentelyä. 

(Nikkanen 2009, 60-61.)  

3.3.3 Musiikin opetuksen eriyttämisen lähtökohtia 

Jokainen on erilainen oppijana, ja ihmisen erityispiirteet luovat sekä haasteita että rikkautta 

myös musiikinopetukseen. Toiset omaksuvat asioita päättelemällä, loogisen ajattelun kaut-

ta ja toiset konkreettisesti tekemällä. Joillekin on luontevampaa työskennellä yksin, joku 

hyötyy enemmän yhteisön tuesta. (Kaikkonen 2012, 30-31.) Erilainen oppija voidaan myös 

määritellä henkilöksi, jolla on oppimisen vaikeuksia, tai erilainen tapa hahmottaa ja pro-

sessoida tietoa. Tällä viitataan laajasti erilaisuuteen ja monimuotoisuuteen, ei yksittäiseen 

erilaisuuden piirteeseen tai ominaisuuteen, kuten erityiseen oppimisen ongelmaan tai eri-

tyislahjakkuuteen. Erilaisuuden kirjoa lisäävät kulttuurit ja uskonnot, mikä tulee huomioida 

maahanmuuton tuoman monikulttuurisuuden myötä. Kulttuuriset ja uskonnolliset erityis-

piirteet eivät ole uusi ilmiö suomalaisessa koulussa, sillä esimerkiksi romanit, saamelaiset, 

lestadiolaiset ja jehovantodistajat ovat kulttuuristen ja uskonnollisten erityispiirteidensä 

kautta olleet huomioituina opetuksessa jo pitkään. Nykyään ajatellaankin, että jokainen 

oppija on erilainen oppija. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ohjataan huo-

mioimaan opetusryhmien tarpeet ja oppilaiden erilaisuus ensisijaisesti eriyttämällä, jolloin 

jokaisen yksilölliseen tapaan oppia tulisi kiinnittää huomiota jo opetuksen suunnitteluvai-

heessa. (Kaikkonen & Laes, 2013, 109.)  

Oppilaiden erilaisuus on opettajalle samanaikaisesti sekä myönteinen ja opetustilannetta 

rikastava, että haastava asia. Tilanne käy vaikeaksi silloin, kun opettajalla ei ole resursseja 

tai halua huomioida oppilaiden erilaisuutta. Oppimisen katsotaan olevan tehokkainta sil-

loin, kun oppilas haastetaan hyödyntämään omaa oppimispotentiaaliaan maksimaalisesti. 

Tällaisessa oppimistilanteessa oppilas on aktiivisesti mukana ja ottaa itsestään kaiken irti 
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sitoutuessaan työskentelyyn. Musiikin opettamisessa nämä kriteerit täyttyvät, kun musiikki 

ja soittaminen innostavat, ja oppilaalle annetaan hänen taitoihinsa sopivia tehtäviä. Par-

haimmillaan palkintona on opitun kappaleen soittaminen yhdessä toisten kanssa tai opitun 

jakaminen ja esiintyminen. (Kaikkonen 2012, 30-31.) 

Oppimisen ja opetuksen onnistumisen edellytyksenä on, että oppilas ymmärtää ohjeet ja 

annetut tehtävät sekä osallistuu opetustilanteeseen omien kykyjensä ja oppimistyylinsä 

mukaisesti. Opetuksen lähtökohtana tulee olla oppilaan vahvuuksien hyödyntäminen ja 

niiden avulla heikompien osa-alueiden tukeminen ja vahvistaminen. Opetus tulee suunni-

tella siten, että jokaisen oppilaan oppimispotentiaali hyödynnetään häntä parhaiten palve-

levalla tavalla, mikä edellyttää oppilaiden yksilöllisten oppimistapojen ja oppimisnopeuden 

tunnistamista. (Kaikkonen 2012, 31.) Musiikin opetus tarjoaa loistavat mahdollisuudet 

erilaisten oppijoiden ja eri oppimistyylien huomioimiseen monipuolisten työtapojen (soit-

to, laulu, liike ja kuuntelu) ansiosta. Myös yksilöllisten tehtävien laatiminen on helppoa, ja 

esimerkiksi sovituksellisilla ratkaisuilla saadaan taidoiltaan erilaisille oppijoille haasteelli-

sia ja mielekkäitä tehtäviä. (Kaikkonen 2012, 32.) 

Parhaimmillaan musiikinopetus huomioi eri oppimistyylejä sekä eri aistikanavia monipuo-

lisesti ja tehokkaasti. Tarvittaessa oppimateriaalin, kuten nuottien tai soittotehtävien tulee 

olla yksilöllisiä ja eri tavoin oppivia henkilöitä palvelevia. Erilaiset tietotekniset sovelluk-

set voivat myös palvella oppimista. Aktiivisessa musisoinnissa mallioppimisen ja korva-

kuulosoiton lisäksi korostuvat kehon käyttö ja liike, jotka ovat musiikin kuuntelun ohella 

tärkeitä musiikinopetuksen keinoja. Improvisaatio, säveltäminen ja oma musiikillinen kek-

sintä ohjaavat oppilasta luovuuteen. Oppimiselle on annettava aikaa, ja jokaista on arvos-

tettava oppijana. Pedagoginen rohkeus ja usko oppimisen potentiaaliin ovat jopa tärkeäm-

piä, kuin ulkoiset, käytettävissä olevat resurssit. (Kaikkonen 2012, 32.) Jos opetus halutaan 

järjestää mielekkääksi, oppijaa ei voi tarkastella irrallaan sosiaalisesta ympäristöstä, ver-

taisryhmästä, kodista ja koulun erilaisista pienyhteisöistä sekä ympäröivästä kulttuurista, 

kuten erilaisista musiikkikulttuureista. (Anttila 2004, 320.) Lapsen kokemusta ei saisi ohit-

taa, sillä oppimisen keskiössä on aina lapsen omakohtainen kokemus. Kouluoppiminen 

tulisikin liittää yhä eheyttävämmin oppilaan todelliseen elämään, jolloin koulussa opitut 

asiat eivät jäisi irrallisiksi oppilaan merkityksellisestä kokemusmaailmasta. (Ruokonen & 

Ruismäki 2013, 116-118.) 
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Nykyisen kasvatustieteen näkemyksen mukaisessa opetuksessa pyritään kehittämään oppi-

jaa kokonaisena ihmisenä aikaisempine tietoineen, taitoineen ja kokemuksineen omassa 

elämäntilanteessaan, tietyssä sosiaalisessa ympäristössä arvoineen ja tavoitteineen. Opetta-

jan on pyrittävä niveltämään musiikin opetus osaksi oppilaan muuta elämistä ja huomioita-

va oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Jos nämä tavoitteet eivät toteudu opetuk-

sessa, opiskelu ajautuu helposti ongelmiin. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa motivaa-

tion yhtäkkinen tai vähittäinen heikkeneminen, oppimisstrategioiden ja opiskelutyylin 

muuttuminen tai oppilaan käytösongelmien ilmeneminen. (Anttila 2004, 321.) Tämän li-

säksi opettajan oma innostuneisuus ja tätä kautta oppilaiden motivaation ja innostuksen 

herättäminen musiikkia kohtaan ovat usein suorassa yhteydessä oppimistuloksiin. Motivoi-

tunut musiikinopiskelija oppii paljon lähes riippumatta taustastaan tai musiikillisesta lah-

jakkuudesta. Vastaavasti moni hyvinkin lahjakas oppilas voi alisuoriutua, jos opiskelumo-

tivaatio on puutteellinen. Sopivien ja myönteisten oppimiskokemusten myötä melkein mi-

kä tahansa toiminta voi muodostua yksilölle henkilökohtaisesti merkittäväksi. (Anttila & 

Juvonen, 2002, 99.) 
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4 FENOMENOGRAFINEN LÄHESTYMISTAPA 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksessa käytettyä metodologiaa, fenomanografista lähesty-

mistapaa. Aluksi kerron fenomenografiasta laadullisessa tutkimuksessa ja määrittelen, mitä 

fenomenografia paradigmana on tässä tutkimuksessa. Avaan fenomenografian keskeisiä 

käsitteitä (kokemus, käsitys, ilmiö, intentio, sulkeistaminen), joiden kautta fenomenografi-

nen lähestymistapa saa yhtymäkohtia fenomenologiaan. Määrittelen fenomenografisen 

tutkimuksen tekemisen taustafilosofiaa ontologisten ja epistemologisten sitoumuksien osal-

ta, avaan fenomenologian ja fenomenografian suhdetta sekä sitä, mikä asema merkityksen-

annolla on fenomenografisessa tutkimuksessa etenkin haastattelutilanteissa. Lopuksi poh-

din laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä fenomenografisessa haastatte-

lututkimuksessa yleensä että tässä tutkimuksessa. 

4.1 Fenomenografinen lähestymistapa ja laadullinen tutkimus 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka lähtökohtana on todellisen 

elämän kuvaaminen. Tämä sisältää ajatuksen todellisuuden moninaisuudesta, jolloin koh-

detta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes ja Saja-

vaara 2001, 152.) Määrällisesti laajan aineiston sijaan tarkastelen pienemmän kohdejoukon 

kokemuksia pyrkien laadullisesti syvempään analyysiin. Tutkimusmenetelmäksi olen va-

linnut fenomenografisen lähestymistavan, jossa ollaan kiinnostuneita tietyn ihmisjoukon 

käsityksistä tietystä ilmiöstä, tässä tapauksessa musiikinopettajien ja luokanopettajien käsi-

tyksistä musiikin opetuksen eriyttämisestä. Fenomenografinen tutkimus on empiiristä tut-

kimusta, sillä siinä hankitaan empiirinen aineisto, josta tehdään johtopäätöksiä ja lopulta 

kuvaus (Ahonen 1994, 122).  

Fenomenografia on yksi kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty laadullinen lähesty-

mistapa. Fenomenografisen tutkimuksen kohteena ovat erilaisia arkipäivän ilmiöitä koske-

vat käsitykset ja niiden erilaiset ymmärtämisen tavat. (Huusko & Paloniemi 2006, 162.) 

Sen tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää erilaisia käsityksiä ilmiöistä sekä käsi-

tysten keskinäisistä suhteista. (Nummenmaa & Nummenmaa 2002, 66.)  Lähestymistavan 

perustajana pidetään Ference Martonia, joka tutki 1970-luvulla Göteborgin yliopistossa eri 

tieteenalojen tiedonmuodostusta ja yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta. Marto-

nin mukaan on olemassa rajallinen määrä tapoja, joilla ihmiset kokevat, käsittävät ja ym-
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märtävät tiettyä ilmiötä. Fenomenografian avulla on tarkoitus löytää ja kuvata tätä ajattelu-

tapojen ja käsitysten erilaisuutta. (Huusko & Paloniemi 2006, 163.) Myös Piaget´n kehi-

tyspsykologisia tutkimuksia sekä hahmopsykologiaa pidetään suuntauksen eräänä perusta-

na. (Niikko 2003, 8; Marton 1986, 32.) Fenomenografia liitetään usein fenomenologiaan, 

joiden sudetta avaan myöhemmin luvussa 4.4. Fenomenografian taustafilosofiaa. 

Fenomenografiassa ollaan siis kiinnostuneita toisten ihmisten kokemusten ja niistä nouse-

vien käsitysten tutkimisesta. Kyseessä on toisen asteen näkökulma, joka painottaa toisen 

ihmisen tapaa kokea jotakin. (Niikko 2003, 24.) Ensimmäisen asteen näkökulma pyrkii 

ymmärtämään ympäristön ilmiöitä, kun taas toisen asteen näkökulma tarkastelee ihmisten 

käsityksiä näistä ilmiöistä. Päätelmiä tehdään siis toisen ihmisen ajatuksista kokea ympä-

röivää maailmaa. (Niikko 2003, 24, 25; Ghrön & Jussila 1993, 7; Uljens 1989, 13.) Marto-

nin (1981) mukaan toisen asteen näkökulmalla on merkitystä, sillä jo tieto ihmisten erilai-

sista käsitys-, ymmärtämis-, ja hahmottamistavoista on sinänsä arvokasta. Tämä on erittäin 

käyttökelpoinen tilanteessa, jossa oppiminen ymmärretään konstruktioprosessiksi. Toisen 

asteen tutkimusnäkökulman antamia tietoja ei voida myöskään johtaa ensimmäisen asteen 

tiedoista, vaan ihmisten erilaisia käsityksiä on tutkittava sellaisenaan päästäksemme ym-

märtämään ihmisiä. Ymmärtääksemme ihmisten käyttäytymistä ja käyttäytymisen motiive-

ja, meidän on kuvattava ilmiöitä heidän omasta näkökulmastaan ilman, että tutkija on mää-

ritellyt vastausavaruuden etukäteen. (Ghrön & Jussila 1993, 7,8; Uljens 1989, 15.) Toisen 

asteen näkökulma perustellaan myös ontologisten sitoumuksien valossa siten, että se mitä 

koemme ja tiedämme, on todellisuutta tutkittaville, ei sitä, että ilmiöt ja todellisuus olisivat 

olemassa jossakin heidän ulkopuolellaan sellaisenaan (Niikko 2003, 25).  

Vaikka fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena ei ole päästä kausaalisiin ja yleistäviin 

selityksiin (Ahonen 1994, 122), on tutkimuksen luotettavuuden ja käsitysten variaation 

saavuttamiseksi parempi, jos tutkimushenkilöitä on useampi kuin yksi. Fenomenografinen 

tutkimus ei ole niinkään kiinnostunut yksilöllisestä kokemuksesta, vaan korostaa sen sijaan 

kollektiivista kokemuksen merkitystä. Kun tutkimuksessa on saatu laadullisesti erilaisia 

tapoja ymmärtää maailmaa, tietty määrä käsitysten variaatiota, voidaan ilmiöstä ehkä sanoa 

jotakin. Toisaalta yhdelläkin ihmisellä voi olla ilmiöstä laadultaan erilaisia käsityksiä, joten 

fenomenografinen tutkimus on mahdollista toteuttaa pienelläkin aineistolla. On kuitenkin 

selvää, että tutkimus on luotettavampi ja tutkittavan anonyymiuden kannalta parempi, jos 

tutkittavia on useampia. (Niikko 2003, 45.) 
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4.2 Fenomenografian paradigman määrittely 

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa fenomenografian käytön on Niikon (2003, 7) mukaan 

tehnyt problemaattiseksi se, että fenomenografiasta on tutkijoiden keskuudessa vallalla 

monenlaisia käsityksiä. Näin ollen tutkijan täytyy jotenkin määritellä, mitä termiä hän tut-

kimuksessaan käyttää. Fenomenografia on sijoitettu monen eri termin yhteyteen: paradig-

ma, tutkimusote, tutkimusmenetelmä, metodologia, lähestymistapa, viitekehys, analyysi-

menetelmä, tiedonhaara (Häkkinen 1996, 15.) Fenomenografian itsenäisyyttä paradigmana 

tai tutkimusmenetelmänä on kyseenalaistettu vaikka Tesch (1990) määritteli sen jo yli 20 

vuotta sitten paradigmaluokittelussaan aineistolähtöiseksi, teoriaa luovaksi, laadulliseksi 

tutkimusotteeksi. Marton ja Booth (1997) eivät pidä fenomenografiaa itsessään metodina, 

kun taas Hasselgren (1996) korostaa fenomenografian metodiluonnetta sijoittaen sen mie-

luummin tutkimusmenetelmäksi (Valkonen 2006, 20; Häkkinen 1996, 15).  

Huusko & Paloniemi (2006,) puhuvat artikkelissaan fenomenografiasta kasvatustieteelli-

sessä tutkimuksessa käytettävänä lähestymistapana. He näkevät fenomenografian tutki-

musprosessia ohjaavana tutkimussuuntauksena, ei pelkästään tutkimus- tai analyysimene-

telmänä. (Huusko & Paloniemi 2006, 162−163.) Myös Häkkinen (1996) toteaa fenomeno-

grafian olevan ennen kaikkea empiirinen tutkimussuuntaus, sillä hän katsoo fenomenogra-

fian perustelevan tarpeeksi omaa filosofista perustaansa. Sen myös erottaa muista näkö-

kulmista nimenomaan toisen asteen näkökulman painottaminen. Yleisimmin fenomenogra-

fian kohdalla puhutaan Martonin (1981) tavoin lähestymistavasta tai tutkimusotteesta 

(Häkkinen 1996, 14−15; Valkonen 2006, 20).  

Giorgi (1999) näkee fenomenografian tutkimuksellisena lähestymistapana, jossa tunniste-

taan, muotoillaan ja otetaan haltuun tietyntyyppisiä tutkimuskysymyksiä. Myös Marton 

(1981), Hassegren & Beach (1996) sekä Bernard ym. (1999) toteavat, että fenomenografi-

alle on ominaista tutkimuksellinen lähestymistapa, ja että siitä löytyy filosofisia ja teoreet-

tisia elementtejä. (Niikko 2003, 30.) Uljens (1991) luonnehtii fenomenografiaa laadullisek-

si ja tulkitsevaksi tutkimukselliseksi lähestymistavaksi (approach) (Uljens 1991, 82). Tässä 

tutkimuksessa määrittelen fenomenografian metodologiseksi lähestymistavaksi, johon liit-

tyy ontologisia ja epistemologisia sitoumuksia. (Ks. Niikko 2003, 7.) Se ohjaa tutkimus-

prosessia alusta alkaen vaikuttaen jo aineistonkeruumenetelmän ja informanttien valintaan. 

Käytän myös aineiston analyysimenetelmänä fenomenografista tulkitsevaa analyysia 
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4.3 Keskeiset käsitteet fenomenografiassa 

Niin fenomenografiassa kuin fenomenologiassakin kokemukset ovat sisäisiä suhteita sub-

jektin ja todellisuuden, subjektin ja maailman välillä. Kokemus on se perusta, josta käsin 

luodaan käsityksiä ja rakennetaan ajattelua. (Niikko 2003, 18.) Fenomenografisen tutki-

muksen perustana on tietty käsitys ilmiöiden ja ihmisen ajattelun suhteesta ja tiedonmuo-

dostuksen ehdoista. Fenomenografi näkee ihmisen rationaalisena olentona, joka liittää mie-

lessään oliot ja tapahtumat selittäviin yhteyksiin. Näin hän muodostaa koetuista ilmiöistä 

käsityksiä. (Ahonen 1994, 116.) Fenomenografiassa käsitys on se lähtökohta, jonka kautta 

ihminen näkee jonkin osan todellisuutta. (Uljens 1991, 82.) Käsitykset ovat siten perusta-

vanlaatuinen suhde yksilön ja ympäristön välillä (Uljens 1989, 19). Tutkijat ovat kiinnos-

tuneita nimenomaan käsitysten variaatiosta, miten ihmiset käsittävät jotain, ei niinkään 

siitä, miksi tai mistä käsitykset ovat tulleet. (Uljens 1991, 82.) 

Käsitys on mielensisältö ja heijastaa kokemusta ilmiöstä sellaisena kuin tutkittavat henkilöt 

sen kokevat. Fenomenografiassa käsitys on eri asia kuin sillä arkikielessä ymmärretään. 

Fenomenografiassa käsitys tai käsittäminen tarkoittaa perustavaa laatua olevaa ymmärtä-

mistä tai näkemystä jostakin. Se tarkoittaa kokemusta jostakin ja siksi kuvaus täytyy tehdä 

kokemuksen sisältötermein. (Niikko 2003, 25.) Käsitys on dynaaminen ilmiö, sillä ihminen 

muuttaa käsityksiään joskus useaan kertaan lyhyessäkin ajassa. Käsitys ei kuitenkaan tar-

koita samaa kuin mielipide tai olettamus, vaan se on lujempaa tekoa: ihmisen itselleen tie-

tyistä perusteista rakentama kuva jostain asiasta. Käsitys on konstruktio, jonka varassa 

ihminen edelleen jäsentää uutta asiaa koskevaa tietoa. (Ahonen 1994, 117.) Tämä seikka 

on huomioitava siinä vaiheessa, kun tutkija valitsee haastateltaviaan: kenellä on ilmiöstä 

kokemukseen perustuva käsitys? Myös haastattelutilanteessa haastattelija voi pyytää haas-

tateltavaa peilaamaan vastauksiaan omien kokemustensa kautta syntyneisiin käsityksiin. 

Käsittäminen sisältää merkityksen antamisen, ja merkityksen haussa ihminen käyttää hy-

väkseen aikaisempia kokemuksiaan, tietojaan ja kuvitelmiaan. Merkityksen muodostami-

sen subjektiivisuus selittää osittain sen, miksi eri ihmiset voivat ymmärtää saman ilmiön 

laadullisesti eri tavoin. (Niikko 2003, 9.) Käsittäminen tarkoittaa merkityksen antamista 

jollekin ilmiölle (Järvinen & Järvinen 2000, 86). Fenomenografiassa pyritään kuvaamaan, 

kuinka kyseessä oleva ilmiö koetaan ja minkä laatuisia kokemukset ovat (tutkittavien ko-

kemusten ja käsitysten variaatio). (Niikko 2003, 20.) Ilmiö on ihmisen ulkoisesta tai sisäi-

sestä maailmasta saama kokemus, josta hän aktiivisesti rakentaa käsityksen. Ilmiö ja käsi-
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tys ovat samanaikaisia ja siksi erottamattomia. (Ahonen 1994, 116.) Tämän tutkimuksen 

fokuksessa on haastateltavien käsitykset eriyttämisen ilmiöstä, jotka ovat syntyneet heidän 

kokemustensa kautta. Ymmärrämme, että ilman ilmiöön liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, 

ilmiötä ei olisi olemassa. Ilmiö ja käsitys ovat fenomenografille saman asian kaksi puolta 

(Ahonen 1994, 116). Ilmiö siis ilmenee elämismaailmassaan ihmisten kokemusten ja käsi-

tysten kautta. Se, mihin johtopäätöksiin tässä tutkimuksessa päädytään eriyttämisen ilmiös-

tä, riippuu haastateltavien kokemusten variaatiosta.  

Käsityksen luonne liittyy vahvasti intentionaalisuuteen, joka katsotaan lähtökohdaksi fe-

nomenografiassa. (Niikko 2003, 16.) Kvalitatiivinen oppimisen tutkimus lähteekin siitä, 

että ihminen on intentionaalinen olento. Hänellä on tarkoitus, intentio, saada maailma jä-

senneltyä kartaksi, joka määrittää hänen tekemiään tarkoituksenmukaisia toimintapäätök-

siä. (Ahonen 1994, 121.) Ihmisen kokemus on suuntautunut aina koettuun. Fenomenogra-

fiassa intentionaalisuus merkitsee maailman kuvaamista sellaiseksi kuin tietty ryhmä ihmi-

siä sen kokee. Intentionaalisuus siis selittää, mihin yksilöiden henkinen ajattelutoiminta 

suuntautuu ja kuinka se suuntautuu. (Niikko 2003, 16−17.) Tämä vaikuttaa muun muassa 

siihen, keitä tutkija valitsee haastateltavikseen. Hänellä on jonkinlainen esioletus haastatel-

tavien mahdollisista intentioista. Omassa tutkimuksessani haluan saada käsityksiä opetuk-

sen eriyttämisen ilmiöstä musiikin opetuksessa. Tällöin valitsen informanteiksi henkilöitä, 

joilla tiedän olevan koulutusta ja kokemusta musiikin opetuksesta ja jotka ovat oletettavasti 

kiinnostuneet tutkittavasta ilmiöstä. 

Fenomenologiassa pyritään ilmiön olennaisimman rakenteen selvittämiseen reduktion 

kautta. Fenomenografiassa reduktio eli sulkeistaminen tapahtuu tutkimusaineiston analyy-

sissa tutkijan omien ennakko-oletuksen, esiymmärryksen sulkeistamisena. Tutkijan täytyy 

sulkeistaa esihavaitut ja teoriasta nousevat kokemukset ja kuvata tutkittavaa ilmiötä sellai-

senaan kuin sen tutkittavat ymmärtävät ja ilmaisevat. (Niikko 2003, 20−21.) Fenomenolo-

giassa lähdetään liikkeelle luonnollisesta, esitieteellisestä asenteesta pyrkien tutkijan suo-

rittaman reduktion avulla sen ylittämiseen. Fenomenologisessa tutkimuksessa siis pyritään 

pois ennakko-oletuksista, sekä tarkastelemaan ilmiötä puhtaasti sellaisenaan. Fenomeno-

grafiassa taas tiedostetaan ennakko-oletukset, mutta pyritään puhtaasti aineistosta nouse-

vaan analyysiin. Tämä on mahdollista vain, jos analyysin kulku raportoidaan mahdolli-

simman läpinäkyvästi, autenttisen aineiston kautta. (Niikko 2003, 45.) 



38  

 

  

4.4 Fenomenografian taustafilosofiaa 

Laadullisten menetelmien kirjo on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lisääntynyt 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa merkittävästi. Erilaisten laadullisten menetelmien 

käyttö ja soveltaminen omassa tutkimuksessa hyväksytään yleisesti, kunhan valinta on 

osattu perustella. Tämän takia onkin tärkeää ja perusteltua määritellä fenomenografian 

peruslähtökohtia ja sitoumuksia, sekä sen sijoittumista kasvatustieteellisen tutkimuksen 

kartalle. Tieteenfilosofisten lähtökohtien pohtiminen auttaa myös tutkijaa selvittämään ja 

perustelemaan tutkimusmenetelmän käyttökelpoisuutta omassa tutkimuksessaan. (Huusko 

& Paloniemi 2006, 162; Niikko 2003, 7.)  

Fenomenografian piirissä ajatellaan, ettei ole olemassa kahta erillistä maailmaa, todellista 

ja koettua, vaan vain yksi maailma, joka on samaan aikaan sekä todellinen että koettu 

(Huusko & Paloniemi 2006, 164). Tämä yksi olemassa oleva maailma ilmenee eri tavoin 

ihmisten käsityksissä (Ahonen 1994, 116). Fenomenografian ontologiset sitoumukset näyt-

täisivät asettuvan realismin ja konstruktivismin välimaastoon. Konstruktivismissa todelli-

suus rakentuu ihmisille sosiaalisesti ja psykologisesti eri tavoin riippuen ajasta, paikasta, 

kielestä, kulttuurista, sosiaalisesta asemasta, aikaisemmista käsityksistä ja elämänkoke-

muksista. Epistemologisten sitoumustensa osalta konstruktivismi hyväksyy subjektiivisuu-

den sekä tutkijan osana tutkimaansa todellisuutta. (Heikkinen ym. 2005, 342.) Metsä-

muurosen (2000) mukaan konstruktivistille todellisuus on eri henkilöiden suhteellista to-

dellisuutta, vaikkakin osa todellisuudesta voi olla yhteistä monien yksilöiden kanssa. Tie-

toa tästä todellisuudesta voidaan saada, kun tutkija ja tutkittava ovat toisiinsa aktiivisesti 

yhteydessä. Metodologia perustuu tulkintaan eli hermeneutiikkaan. Näin ollen fenomeno-

grafia tulkitsevana tutkimusmenetelmänä saa hermeneuttisen ulottuvuuden. (Metsä-

muuronen 2000, 12.) 

Yhteyksistään huolimatta Fenomenografian lähtökohtana ei kuitenkaan ole sosiaalinen 

konstruktivismi, jonka mukaan todellisuus syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 

(Valkonen 2006, 23.) Fenomenografiassa tutkitaan todellisuutta sen kautta, miten ihmiset 

sen käsittävät, eli se suuntautuu ihmisen ja ympäröivän maailman suhteeseen. Fenomeno-

grafia ei siis lähde siitä, että maailma on ontologisesti annettu, jolloin objektiivisesti tosi 

maailma olisi olemassa ilman ihmistä. Se ei myöskään lähde siitä, että maailma on olemas-

sa vain ajattelevan ihmisen kautta. (Valkonen 2006, 22−23.)  
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Fenomenografiassa oletetaan, että on olemassa ihmisen ulkopuolinen todellisuus, mutta 

sen merkitys muodostetaan inhimillisen ymmärtämisen kautta. (Uljens 1989, 14.) Martonin 

(1996) mukaan kyse on siis ihmisen ja maailman sisäisestä suhteesta eikä siitä, että olisi 

olemassa kaksi maailmaa, todellinen ja koettu. Maailma siis rakentuu sisäisessä prosessissa 

ulkoisen maailman ja ihmisen välillä. (Valkonen 2006, 23; Marton 1986, 32−33.) Feno-

menografisessa ajattelussa todellisuuden katsotaan saavan merkityksensä vain yksilön 

oman tulkinnan kautta, jolloin kaikille yhteisen, havaittavan todellisuuden olemassaolo 

nähdään mahdottomana. Ihmisen todellisuuskäsityksen suhteellisuuden vuoksi mitään il-

miötä ei voida koskaan tavoittaa kokonaisuudessaan. (Häkkinen 1996, 24; Marton 1981, 

184−187.) Fenomenografinen näkemys tiedosta, ajattelusta ja oppimisesta korostaa sisäl-

löllisiä piirteitä ja laadullisia eroja: siinä keskitytään tiedon sisältöön ja siten tarkastellaan 

tietoa spesifimmin riippuvaisena tiedon kohteesta. (Gröhn & Jussila 1993, 16−17.)  

Moniparadigmaattisessa tilanteessa erilaiset tutkimussuuntaukset hakevat paikkaansa erot-

tautumalla muista lähestymistavoista. (Huusko & Paloniemi 2006, 171.) Fenomenografial-

la on yhtymäkohtia muun muassa fenomenologiaan, sisällönanalyysiin ja grounded 

theoryyn. Eniten fenomenografeja on näyttänyt askarruttavan fenomenografian suhde fe-

nomenologiaan (Häkkinen 1996, 10), joten avaan sitä seuraavassa lyhyesti. Tämä selkiyt-

tää myös hieman lisää fenomenografian taustasitoumuksia, mikä on onnistuneen ja luotet-

tavan tutkimuksen edellytys. (Huusko & Paloniemi 2006, 170.)  

Vaikka Marton (1986) korostaa, ettei Fenomenografia ole fenomenologian ”jälkeläinen”, 

monet käsitteet, kuten ilmiö, elämismaailma, sulkeistaminen, intentionaalisuus ja kokemus 

ovat samoja kuin fenomenologiassa. (Niikko 2003, 12; Marton 1986, 40.) Häkkinen (1996) 

mainitsee, että fenomenografiaan on tarttunut jotain fenomenologiasta. Samalla hän kui-

tenkin määrittelee kolme oleellista eroa fenomenografian ja fenomenologian välillä. Feno-

menologisen kiinnostuksen kohteena on yksilön kokemus ensimmäisen asteen näkökul-

masta. (Häkkinen 1996, 10−12.) Fenomenografia puolestaan tutkii ilmiötä toisen asteen 

näkökulmasta, jolloin fokus on toisen ihmisen kokemuksessa ja niiden pohjalta syntyneissä 

käsityksissä. (Niikko 2003, 24.25). Toiseksi fenomenologia painottaa itse kokemuksen 

olemuksen selvittämistä, jolloin ilmiön olemus pyritään selvittämään erilaisista kokemuk-

sista johdettujen yhtäläisyyksien kautta. Fenomenografit taas pyrkivät kuvaamaan ilmiötä 

erilaisten kokemusten variaation kautta. (Häkkinen 1996, 11.) Kolmas ero on se, että fe-

nomenologia pyrkii kuvaamaan maailmaa sellaisenaan (Häkkinen 1996, 12).  Fenomeno-

grafiassa tarkoituksena on kuvata todellisuutta, maailmaa sellaisena kuin tietty joukko ih-
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misiä sen ymmärtää ja käsittää, ottaen huomioon merkitysten kontekstuaalisuuden. (Niikko 

2003, 15-16; Huusko & Paloniemi 2006, 170-171.) 

Tässä yhteydessä on luontevaa kiinnittää huomiota siihen, mikä funktio merkityksellä on 

fenomenografisessa tutkimuksessa. Fenomenografiassa merkitysten tutkimuksen osalta 

tärkein yhteys löytyy fenomenologiaan, vaikka näkemys kokemuksen asemasta ja merki-

tyksestä erottaakin ne toisistaan. Fenomenografiassa tutkitaan käsityksiä eli merkityskoko-

naisuuksia, joita tutkittavat antavat tutkimuksen kohteena olevalle ilmiölle. Useimmiten 

merkityksillä on tarkoitettu kokemusten, käsitysten tai näkemysten merkityksellisyyttä 

yksilölle. Periaatteessa näin on myös fenomenografisessa käsitysten tutkimuksessa, jossa 

tutkimuksen kohteena on jokin arkielämän ilmiön kokeminen ja käsittäminen. (Huusko & 

Paloniemi 2006, 170-171.)  

Pyrkiessään hahmottamaan tiettyä ilmiötä ihminen liittää siihen erilaisia merkityksiä jo sitä 

rajatessaan (Häkkinen 1996, 27.) Tämän takia merkityksenantoprosessit ja merkitysten 

merkitykset on otettava huomioon fenomenografisessa tutkimuksessa niin käsitys – käsi-

tyksen avaamisen yhteydessä kuin aineiston keräämisen, haastattelun yhteydessä. Emme 

voi olettaa, että ihmiset tietäisivät automaattisesti mistä puhumme. Haastattelutilanteessa 

tutkijan on varmistuttava siitä, että tutkija ja haastateltava puhuvat samasta asiasta. Haasta-

teltavalta voidaan esimerkiksi kysyä: ”Mitä mielestäsi tarkoittaa opetuksen eriyttäminen?”. 

Täytyy siis varoa sitä, että merkityksen säilyttämiseksi puuttuvaa tietoa ei korvata kuvitel-

lulla tiedolla. (Hirsjärvi & Hurme 1984, 7.) Tämä on tärkeää myös fenomenografisessa 

tutkimuksessa tulosten autenttisuuden ja validiuden takaamiseksi. Tulosten luotettavuutta 

voidaan pohtia merkityksen kautta: Mikä merkitys tutkimuksella on haastateltavalle? Ha-

luaako hän antaa tietyn kuvan itsestään ja miten haastattelutilanne vaikuttaa hänen sanomi-

siinsa? Ovatko vastaukset luotettavia? Näihin kysymyksiin on varmasti vaikea antaa vas-

tauksia, mutta tutkijan on hyvä pohtia niitä ja mahdollisuuksien mukaan eliminoida pois 

kaikki mahdolliset tuloksia vääristävät tekijät esimerkiksi selvällä käsitteenmäärittelyllä. 

(Ks. Hirsjärvi & Hurme 1984, 8.) 

Fenomenografista tutkimusta on kritisoitu kielellisen kommunikaatioteorian puutteellisuu-

den lisäksi siitä, että siltä puuttuu selvä käsitteellinen perusta. (Marton 1986; Niikko 2003, 

43; Häkkinen 1996, 29.) Fenomenografian perusoletukset jättävät myös epäselväksi sen, 

miten käsitykset lopulta muodostuvat yksilölle (Häkkinen 1996, 46).  Giorgi (1999; ks. 

Niikko 2003, 45-46) suhtautuu kriittisesti fenomenografiaan tutkimuksellisena lähestymis-
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tapana, sillä hänen mukaansa fenomanografisen lähestymistavan parametrejä on vaikea 

määritellä. Fenomenografiassa on ongelmallista se, että tutkijat haluavat esittää joitakin 

metodologisia elementtejä ilman, että ne ovat täydellisesti metodologisia tai teoreettisia. 

Tämän takia fenomenografista tutkimusta tekevän tulisi selvittää tarkemmin lähestymista-

paansa eli sitä, miten tutkimusongelmat tunnistetaan ja muotoillaan. (Niikko 2003, 46.)  

Ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmien erottelu ei myöskään ole ongelmatonta; Missä 

määrin voidaan olettaa, että ympäröivä maailma on kaikille sama, mutta vain käsitykset 

siitä ovat erilaisia? Mistä voidaan tietää, onko kysymys kokemusten ja käsitysten eroista 

vai erilaisten todellisuuksien olemassaolosta? (Huusko & Paloniemi 2006, 165.) Feno-

menografissen tutkimuksen luotettavuutta on kritisoitu siitä, että analyysiprosessin rapor-

tointi ei ole riittävän läpinäkyvää, jolloin lukija ei pysty seuraamaan kategorioiden muo-

dostumisprosessia. (Huusko & Paloniemi, 169.) Yleisiä kuvauskategorioita muodostettaes-

sa voi käydä niin, että tutkijan rooli korostuu tutkittavan roolia enemmän. Voidaan pohtia, 

kuinka paljon käsityskategoriat loppujen lopuksi kuvastavat tutkittavien ajatusmaailmaa, 

sillä haastattelurepliikkien uudelleen jaottelu antaa käytännössä tutkijalle vapauden päättää 

myös niiden sisällöstä. (Häkkinen 1996, 48.) 

4.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Kaikissa tutkimuksissa, etenkin ihmistieteissä joudutaan eettisten kysymysten eteen tutki-

muksen jokaisessa vaiheessa. Etenkin haastattelussa, jossa ollaan suoraan kontaktissa tut-

kittaviin, eettiset ongelmat ovat monitahoisia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 19.) Ihmisiin 

kohdistuvissa tutkimuksissa mainitaan tärkeimpinä eettisinä periaatteina tutkittavan suos-

tumus tutkimukseen (tietyin informatiivisin ehdoin), luottamuksellisuus, seuraukset ja yk-

sityisyys. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 20). Omassa tutkimuksessani lähtökohtana oli tieten-

kin se, että tutkittavat suostuessaan haastatteluun tiesivät mitä tutkitaan ja mitä varten tut-

kitaan. Tutkittavien anonyymius suojattiin jättämällä haastateltavien opettajien nimet ja 

koulut mainitsematta. Lisäksi tutkittavalla henkilöllä täytyi olla oikeus halutessaan lopettaa 

tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa. Kerroin myös tutkittaville, miten 

käytän heidän haastattelujaan ja miten autenttinen aineisto tulee esiin tutkimuksessa lai-

nauksien kautta.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu on käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja, vaikka se 

on osin problemaattinen luotettavuuden kannalta. Ensinnäkin haastateltavan rooliin pitäisi 



42  

 

  

kouluttautua, mikä tulee heti ongelmaksi tutkimuksessani. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 

35.) Esihaastattelua lukuun ottamatta nämä olivat ensimmäisiä haastattelujani, ja koin, ett-

en aina onnistunut tarkentamaan tai luotaamaan kysymyksiä tarpeeksi syvällisesti ja katta-

vasti. Toiseksi haastattelun katsotaan sisältävän monia virhelähteitä, joita aiheutuu niin 

haastateltavasta kuin haastattelijastakin. Haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää haas-

tateltavan taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Kolmanneksi haastatteluissa ei 

voida taata samaa anonyymiutta kuin kyselylomakkeilla. Lisäksi puolistrukturoidun haas-

tattelun analysointi, tulkinta ja raportointi voi olla ongelmallista, koska valmiita, tarkkoja 

malleja ei ole tarjolla. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35−36.)  

Tutkimusmenetelmänä fenomenografia suojelee yksilön anonyymiutta edellyttäen, että 

tutkittavia on useita. Fenomenografia korostaa kollektiivista kokemuksen merkitystä eikä 

ole niinkään kiinnostunut yksilöllisestä kokemuksesta. (Niikko 2003, 45.) Fenomenografi-

assa ei ole tarkoitus kuvata yksittäisten subjektien kokemuksia tai kokemusten vaihteluja 

sellaisenaan, vaan tietyn ryhmän käsityksiä tavoista toimia (Niikko 2003, 48). Tutkimuk-

sen aineistoa ja tuloksia analysoidessa haastateltavien käsitykset ikään kuin piiloutuvat 

kategorioiden alle eivätkä henkilöidy yksittäisten tutkittavien sanomisiksi. Merkitsin suorat 

lainaukset koko informanttijoukon kontekstiin (luokanopettajat tai musiikkiluokanopetta-

jat), en yksittäisen henkilön sanomaksi. Näin ollen tietyn lainauksen tai merkitysyksikön 

tuottajaa on vaikea yhdistää suoraan tiettyyn henkilöön, vaikka profilointivaiheessa joku 

tunnistaisikin haastateltavan.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa etenkin tutkijan tulkintaa korostavassa analyysivai-

heessa tutkijalla on suuri vastuu. Merkitysyksiköiden poimiminen ja teemoittelu tapahtuu 

tutkijan lähtökohdista käsin, jolloin tutkija tulkitsee haastateltavien puhetta. Tutkija toimii 

ikään kuin luotettavuuden mittarina oman teoreettisen perehtyneisyytensä kautta. Koin 

tulkintavaiheen hyvin haastavaksi ja arkuus lukea rivien välistä saattoi vaikuttaa siihen, 

että analyysi jäi osittain pinnalliseksi. Aloittelevana tutkijana rivien välistä lukeminen ja 

aineiston syvempi tulkinta tuntui liian vastuulliselta tehtävältä. Aineistosta nousseiden ka-

tegorioiden rajojen määrittely ja avaaminen oli myös haastavaa, sillä siinä kategoriat eivät 

saisi mennä päällekäin. Luotettavuutta tutkimukseen tuo kuitenkin se, että pyrin liittämään 

teemat autenttiseen aineistoon mahdollisimman kattavasti suorilla lainauksilla.  

Saatujen tulosten luotettavuutta arvioitaessa fenomenografiassa ei pyritä absoluuttiseen 

totuuteen (Niikko 2003, 39). Ensinnäkin fenomenografiassa ei tavoitella yleistettävyyttä, 
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vaan tulokset kuvaavat käsitysvariaation esiintymistä nimenomaan tutkittavassa ryhmässä 

(Ahonen 1994, 151). Myöskään toistettavuuden vaatimus ei päde tässä tilanteessa luotetta-

vuuden arviointiin, vaikkakin tämän korvaamiseksi voitaisiin käyttää rinnakkaisarviotsijaa. 

(Niikko 2003, 39.) Tässä on kuitenkin omat ongelmansa, sillä tulkinta on aina henkilökoh-

taista, jolloin toinen tutkija voi esimerkiksi päätyä toisenlaiseen kategorisointiin (Häkkinen 

1996, 45). Ahosen (1994) mukaan tutkijan oma subjektiivisuus, hänen aikaisemmat tieton-

sa ja odotuksensa vaikuttavat hänen tahtomattaankin tutkimiseen. Siksi täytyy tiedostaa 

omat lähtökohtansa ja tunnustaa niiden vaikutus tutkimuksen jokaiseen vaiheeseen. Niitä 

täytyy kuitenkin käsitellä tietoisesti, sillä hallittu subjektiivisuus on yksi tutkimuksen luo-

tettavuuden takeista. (Ahonen 1994, 122.) Fenomenografiassa keskeistä aineiston keräämi-

sessä, tässä tapauksessa haastattelutilanteessa, ja analyysissavaiheessa, on sulkeistaminen 

ja toisen asteen reflektio. (Ks. Niikko 2003, 47). Tutkimuksen raportoinnissa olen pyrkinyt 

kirjoittamaan auki omia ennakko-oletuksiani mahdollisimman kattavasti ja reflektoimaan 

niitä suhteessa tutkittavaan ilmiöön.  

Laadullisen tiedon luotettavuudessa on ennen muuta kysymys tulkintojen validiteetista. 

Aineiston kohdalla validiteetti merkitsee aitoutta: aineisto on aitoa, kun tutkimushenkilöt 

puhuivat samasta asiasta kuin tutkija oletti? Aineiston on oltava myös relevanttia ongel-

manasettelun taustana olevien käsitteiden suhteen. Johtopäätökset eli tulkitut merkitykset 

ja merkityskategoriat ovat puolestaan valideja silloin, kun ne vastaavat sitä mitä tutkitta-

vatkin tarkoittivat, eli tutkija ei ole ylitulkinnut aineiston ilmaisuja. Luotettavuuden kritee-

rit koskevat siis sekä aineiston että kategorioiden validiteettia, kuin myös tutkimushenki-

löiden tarkoitusten (intentioiden) ja tutkimusten teoreettisten lähtökohtien suuntaa. (Aho-

nen 1994, 129−130.)  

Oman tutkimukseni luotettavuutta peilaan hankkimaani aitoon ja sanatarkasti litteroituun 

haastatteluaineistoon. Selvitin aina haastattelun alkuvaiheessa (Liite 1), miten haastateltava 

käsittää tutkittavan ilmiön ja varmistin, että puhumme samasta asiasta: opetuksen eriyttä-

misen ilmiöstä alakoulun musiikin opetuksessa. Lisäksi valitsin haastateltaviksi sellaiset 

henkilöt, joilla oletin olevan koulutusta, kokemusta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Oletta-

mukseni perustuivat tutkittavien ammatteihin ja työnkuviin ilman tarkempaa etukäteiskar-

toitusta esimerkiksi työkokemuksen tai koulutuksen suhteen.  En tuntenut haastateltavia 

etukäteen, joten haastateltavien vastausten aitouden arviointi oli vaikeaa. Haastattelun 

alussa pyysin haastateltavia kertomaan käsityksiään tutkittavasta ilmiötä omiin kokemuk-

siin perustuen, joten oletan, että vastaukset ovat melko lailla haastateltavien omiin koke-
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muksiin pohjautuvia. Tutkimukseni luotettavuutta lisää se, että haastattelin useampaa kuin 

yhtä henkilöä, jolloin käsityksen pohjautuvat yleisesti useamman kuin yhden informantin 

käsityksiin. 
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5 FENOMENOGRAFINEN HAASTATTELUTUTKIMUS 

Tässä luvussa avaan fenomenografisen haastattelututkimuksen kulkua. Aluksi kerron haas-

tatteluaineiston keräämisestä teemahaastattelujen avulla. Seuraavaksi esittelen fenomeno-

grafisen tutkimuksen kulkua ja fenomenografista tulkitsevaa analyysia lähinnä Niikkoon 

(2003), Ahoseen (1994) ja Häkkiseen (1996) tukeutuen. 

5.1 Aineiston kerääminen 

Fenomenografisen tutkimuksen kohteena on arkiajattelu, jossa pyritään selvittämään, miltä 

maailma näyttää eri ihmisten perspektiivistä. Tavoitteena on kuvata, miten jokin ilmiö, 

tässä tapauksessa musiikinopetuksen eriyttäminen, ymmärretään tai käsitetään. Tiedonhan-

kintamenetelmänä käytetään tavallisesti avointa haastattelua, joka rakentuu ulkoisesti suh-

teellisen avoimeen struktuuriin, mutta sisäisesti jäsentyneeseen ymmärrykseen tutkittavan 

ilmiön olemuksesta, ontologisten ja epistemologisten pohdintojen tuloksena. (Nummenmaa 

& Nummenmaa 2002, 68; Niikko 2003, 31.) Haastattelukysymysten ei tulisi perustua tutki-

jan esioletuksiin tutkittavasta ilmiöstä, vaan niiden tulisi olla avoimia ja mahdollisimman 

vähän etukäteen valmisteltuja. Avointen kysymysten ajatellaan tarjoavan haastateltavalle 

mahdollisuuden valita ne kysymysten ulottuvuudet, joihin hän haluaa kiinnittää huomiota 

omasta viitekehyksestä käsin. (Niikko 2003, 31.) Aloittelevan tutkijan kannattaa valmistau-

tua tekemällä haastattelurunko, jota voi käyttää pohjana haastattelussa, edeten kuitenkin 

tutkittavan vastausten suunnassa. Haastatteluissa käyttämäni teemahaastattelurunko löytyy 

liitteestä 1. Ennen varsinaisia haastatteluja tein esihaastattelun, jonka avulla pyrin selvittä-

mään, mitkä ovat niitä oikeita kysymyksiä ja teemoja, joita esitetään varsinaisessa haastat-

telutilanteessa. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 73.) Esihaastattelutilanteessa koin haastava-

na sen, osaanko antaa tarpeeksi tilaa haastateltavan omille käsityksille ja kokemuksille 

ilman, että kommentoin tai tuon esiin omia mielipiteitäni ja ajatuksiani liikaa. Toisaalta 

haastattelijan tulee viedä keskustelua eteenpäin ja pitää keskustelu asiassa.  

Erilaiset haastattelumenetelmät ovat yleisimpiä kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruu 

menetelmiä. (Hirsjärvi & Hurme 1984, 1.) Toteutin haastattelut mukaillen teemahaastatte-

lua, jolloin tarkkojen kysymysten sijaan edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen 

teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 

77.) Teemahaastattelu palvelee hyvin fenomenografista tutkimusta, sillä fenomenografias-
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sa ollaan kiinnostuneita toisten ihmisten kokemusten ja käsitysten tutkimisesta, toisen as-

teen näkökulmasta (Niikko 2003, 24; Häkkinen 1996, 30). Teemahaastattelu tuo tutkitta-

van äänen kuuluviin ja huomioi sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille an-

tamansa merkitykset ovat keskeisiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48; ks. myös Niikko 2003, 

31.) 

Se, että käytän tässä tutkimuksessa haastattelumenetelmää enkä vaikkapa havainnointia, 

liittyy fenomenografisen lähestymistavan luonteeseen, jossa halutaan saada tietoa toisten 

ihmisten käsityksistä. Parhaiten ne saa selville kysymällä tutkittavilta suoraan ja koin, että 

haastattelemalla heitä voin tarvittaessa syventää ja tarkentaa aiheen käsittelyä (vrt. kirjoi-

telmat). Fenomenografinen tutkija ei tyydy tutkimushenkilön ulkoiseen tarkkailuun eikä 

kerää häneltä pinnallisia responsseja, vaan ryhtyy vuorovaikutukseen hänen kanssaan, 

suuntana hänen tietoisuutensa (Ahonen 1994, 122). Kun tutkija haluaa tietoa ensimmäisen 

asteen näkökulmasta, eli keskittyä todellisuuteen sellaisena kuin se on, hän voi havainnoi-

da ympäristöään. (Häkkinen 1996, 30−31.) Tämä ei kuitenkaan ole fenomenografisen tut-

kimuksen tarkoitus, vaan tavoitteena on ihmisten käsitysten variaation kuvaaminen. Käsi-

tysten kuvaaminen toisen asteen näkökulmasta on siis tutkittavan ilmiön epäsuoraa kuvaus-

ta (Häkkinen 1996, 32).  

Keräsin aineiston tutkimustani varten haastattelemalla kolmea alakoulussa musiikkia opet-

tavaa luokanopettajaa sekä kolmea alakoulun musiikkiluokanopettajaa. Tutkin siis kahden 

laadullisesti erilaisen informanttiryhmän käsityksiä musiikinopetuksen eriyttämisestä. Ul-

jensin (1992) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa käsitykset joudutaan rajoittamaan 

nimenomaan tutkittavaan ihmisjoukkoon, sillä käsitykset liitetään usein implisiittisesti tut-

kittavaan populaatioon. Tällöin käsitykset eivät ole valideja missään muussa yhteydessä 

kuin tutkituilla henkilöillä. (ks. Häkkinen 1996, 25.) Käsitysten kontekstisidonnaisuuden 

vuoksi joudun määrittelemään tutkittavat ihmisjoukot ja profiloimaan heidät. Tämä näkyy 

tulosten analyysissa siten, että määritellessäni kategorioiden rajoja, molemmat datat tulevat 

kyseisen kategorian alla esiin, mikäli saman kategorian merkitysyksiköitä esiintyy mo-

lemmissa aineistoissa.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole suoraan vertailla musiikkiluokanopet-

tajien ja luokanopettajien käsityksien samanlaisuutta tai erilaisuutta, vaan katson tutkimuk-

sen kannalta oleellisemmaksi saavuttaa mahdollisimman laajan käsitysvariaation tutkitta-

vasta ilmiöstä. Oletukseni oli, että haastattelemalla luokanopettajien lisäksi musiikkiluo-
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kanopettajia, käsitysvariaatio laajenee ja tutkimuksen arvo ja luotettavuus kasvaa.  Luo-

kanopettajalla ja musiikkiluokan opettajalla voi olla erilaisia kokemuksia, käsityksiä ja 

näkökulmia musiikin opetuksen eriyttämisestä. On selvää, että opettajien koulutus ja oppi-

lasaines tuo aineistoon laadullista eroavaisuutta.  Haastattelemani musiikkiluokanopettajat 

olivat opiskelleet musiikkia laajemmin kuin luokanopettajat, ja musiikkiluokan oppilaat oli 

valittu musiikkiluokalle musiikillisten valmiuksien perusteella.  

Fenomenografisen lähestymistavan ja tutkimusintressini myötä olen kiinnostunut nimen-

omaan opettajien käsityksistä tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenografinen lähestymistapa 

vaikuttaa haastateltavien valintaan myös siten, että oletan musiikinopettajilla tai musiikkia 

opettavilla luokanopettajilla olevan koulutuksen ja kokemuksensa kautta vahva intentio 

tutkittavaa ilmiötä kohtaan. Oma tutkimusintressini on haastatella musiikkia opettavia luo-

kanopettajia, sillä olen itse valmistumassa luokanopettajaksi ja tehnyt musiikin sivuaineen 

opinnot. Oletin, että haastattelemalla luokanopettajien lisäksi musiikkiluokanopettajia, sai-

sin heidän koulutuksensa ja työnkuvansa kautta rikkaamman käsitysvariaation tutkimuk-

seeni. 

Syy, miksi haastattelin opettajia enkä oppilaita, liittyy omaan tiedonintressiini 

(vrt.Häkkinen 1996, 10-13: tiedonintressi fenomenografiassa) saada mahdollisesti työkalu-

ja omaan työhöni kokeneempien opettajien kokemusten ja käsitysten kautta: mitä he jo 

mahdollisesti ovat hyväksi havainneet työssään. Valitsin nimenomaan opettajan näkökul-

man, jolloin keskiössä on musiikin opetus. Lapsen näkökulma on tietysti tärkeä, eikä tut-

kimukseni tarkoitus ole sulkea sitä pois: toimimmehan opettajina nimenomaan lapsia var-

ten. Oppilaan näkökulma on hyvä jatkotutkimuksen aihe, joka voisi tapahtua vaikkapa 

opettajan työssä esimerkiksi tapaustutkimuksen näkökulmasta. Koululuokkakontekstin 

valitseminen esimerkiksi musiikkiopiston sijaan, liittyy Vygotskyn ajatukseen siitä, että 

oppiminen tapahtuu sosiaalisessa kanssakäymisessä niin opettajan kuin muiden oppilaiden 

tukemana. Vaikka musiikkiopiston opettajalla voi olla luokanopettajaan verrattuna tarkem-

pi tieto oppilaan tämänhetkisestä kehitys- ja osaamistasosta, opetus tapahtuu useimmiten 

erillään muista, yksityisopetuksessa. Lähikehityksen vyöhykkeen ajatuksen mukaan oppi-

minen tapahtuu paitsi opettajan, myös kanssaoppilaiden avulla (sosiokulttuuri), mikä toteu-

tuu parhaimmillaan heterogeenisessa luokassa (ekspertti-noviisi asetelma)(Hakkarainen 

2002, 177). 



48  

 

  

Kaikki opettajat halusivat, että haastattelut tehdään heidän omalla työpaikallaan työpäivän 

aikana, ja oletin sopiessani haastatteluaikoja, ettei opettajalla ole tällöin opetusta. Suurim-

malla osalla opettajista oli kuitenkin samaan aikaan oppitunti, jolloin haastattelutilanteissa 

oli tahtomattani kiireen tuntu. Koin, että en päässyt haastatteluissa niin syvälle kuin olisin 

halunnut, sillä en halunnut viivyttää opettajia ja jokainen aihealue tuli kuitenkin käsitellä 

jollain tasolla. Opettajat antoivat puhelinnumeronsa ja sähköpostinsa sekä luvan ottaa yh-

teyttä, mikäli minulla heräisi myöhemmin kysyttävää, ja antoivat tätä kautta mahdollisuu-

den tarvittaessa tarkennuksiin. Nauhoitin haastattelut, jonka jälkeen litteroin ne sanatarkas-

ti. Olin lopulta tyytyväinen aineistoon, sillä opettajat kertoivat vuolaasti työtavoistaan ja 

olivat selkeästi innostuneita aiheesta. Haastattelutilanteet etenivät sujuvasti valmistelemani 

teemahaastattelurungon suuntaisesti ja tarvittaessa haastateltavien vastausten suunnassa. 

Haastavimmaksi asiaksi koin yhteisten haastatteluaikojen ja ylipäätään haastateltavien löy-

tämisen. 

5.2 Fenomenografisen tutkimuksen kulku 

Fenomenografisen tutkimuksen käytännöllisiä vaiheita voidaan kuvata pelkistetysti seu-

raavasti: 1. Jokin ilmiö rajataan tarkastelun kohteeksi. 2. Yhden tai useamman ilmiötä kos-

kevan tarkastelukulman rajaaminen. 3. Suoritetaan haastatteluita, jotka koskevat yhden tai 

useamman ihmisen käsityksiä kyseisestä ilmiöstä. 4. Nauhotettujen haastattelujen kirjoit-

taminen (litterointi). 5. Kirjoitettujen tekstien analyysi. 6. Analyysin tulosten kirjoittami-

nen kuvauskategorioiksi. (Uljens 1989, 11; Järvinen & Järvinen 2000, 87.) Ahonen (1994) 

esittelee fenomenografisen tutkimuksen vaiheita fenomenografisen tutkimuksen spiraalin 

avulla (Kuvio 3. s.48). Tutkimuksen käytännölle laadullisuuden vaatimus tarkoittaa sitä, 

ettei tutkimusaineiston tulkinta ole mikään kertasuoritus. Tutkijan tulee seurustella aineis-

tonsa kanssa jatkuvasti tulkitessaan merkityksiä, luokitellessaan aineistoa ja kirjoittaessaan 

raporttia. Koska tutkimuksen kokoava teoria syntyy varsinaisesti vasta aineistoa käsitelles-

sä, tulee teorian vaikuttaa myös aineiston tulkintaan. Tutkimus etenee siis spiraalimaisesti 

tutkijan palatessa aina uudelleen aineistoon. (Ahonen 1994, 125.) 
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Kuvio 3. Fenomenografisen tutkimuksen spiraali. (Ahonen 1994, 125.) 

Teoreettinen perehtyminen lähtee siitä, että Fenomenografinen tutkija perehtyy ennalta 

sekä oppimisien psykologiaan että tutkittavan tiedonalan luonteeseen. Tutkimuksessa läh-

detään yleensä liikkeelle erilaisten tiedonalojen tiedonmuodoista. Fenomenografin on pa-

neuduttava erityisesti siihen tiedonalaan, jota koskevia käsityksiä hän aikoo tutkia. Vain 

sillä tavoin hän voi täsmentää kysymyksenasettelunsa, tehdä valideja syventäviä kysymyk-

siä haastattelussa ja osata ilmaisuja tulkitessaan erottaa merkityksiä toisistaan. (Ahonen 

1994, 132−133.) Omassa tutkimuksessani tämä tarkoittaa sitä, että tutustuin ja perehdyin 

musiikkikasvatuksen ja kasvatustieteen kirjallisuuteen, jolloin kävin keskustelua jo ole-

massa olevan teorian ja tieteellisen tutkimuksen kanssa. Tarkentamalla omaa käsitteistöään 

ja tutustumalla eri tutkijoiden osaksi ristiriitaisiinkin teorioihin, tutkija tekee itsestään vali-

din ”tutkimusmittarin”. Näin ollen haastattelukysymysten tiukka ankkuroituminen tutki-

musongelmiin ja teoriaan takaa tutkimuksen teoreettisen validiteetin (Ahonen. 1994, 136).  

Oman tiedonintressin ja omien ennakko-oletusten auki kirjoittaminen auttaa pyrkimyksessä 

fenomenografisessa tutkimuksessa vaadittavaan omien lähtökohtien tiedostamiseen. Fe-

nomenologiassa ilmiön tarkastelussa pyritään sen olennaisimman rakenteen selvittämiseen 

reduktion kautta. Fenomenografiassa reduktion eli sulkeistamisen rinnalla voidaan puhua 

intersubjektiivisesta tulkinnasta, jossa omat lähtökohdat tulisi tiedostaa mahdollisimman 

hyvin. (Ahonen 1994, 124.) Tällöin varsinainen reduktio tapahtuu tutkimusaineiston ana-

lyysissa tutkijan omien ennakko-oletuksen, esiymmärryksen tiedostamisena ja sulkeistami-

sena. Tutkijan täytyy sulkeistaa esihavaitut ja teoriasta nousevat kokemukset ja kuvata tut-
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kittavaa ilmiötä sellaisenaan kuin sen tutkittavat ymmärtävät ja ilmaisevat. (Niikko 2003, 

20,21.)  

Fenomenografisessa tutkimuksessa ilmiöstä voidaan erottaa 1) teoreettinen taustoitus, 2) 

tutkijan esioletus sekä 3) tutkittavien käsitysvariaatioon pohjautuva luonne. Vaikka feno-

menografiassa painotetaan nimenomaan aineistosta nousevia (tutkittavien) käsityksiä, se ei 

vähennä teorian merkitystä niin analyysivaiheessa kuin haastatteluja suunniteltaessa. Mitä 

vankempi tutkijan teoreettinen perehtyneisyys on ja mitä paremmin hän tiedostaa omat 

viitetaustansa, sitä objektiivisemmin hän voi tavoittaa tutkimushenkilön tarkoittaman mer-

kityksen. (Ahonen 1994, 124.) Tutkimuksen lopullinen teoria syntyy kuitenkin vasta ai-

neiston analyysiprosessin tuloksena. (Häkkinen 1996, 39.) Tässä tutkimuksessa teorian 

rakentaminen tapahtui limittäin aineiston analyysin kanssa. Vaikka minulla oli tutkimuksen 

alkuvaiheessa teorian suhteen tietyt lähtökohdat, teoreettinen näkökulma tarkentui analyy-

sin edetessä, etenkin kokonaisvaltaisen musiikin opetuksen suhteen.  

Tulkinnassa on myös mukana aina tietty subjektiivinen elementti. Tiedostettuna se ei ole 

tulkitsemista haittaava tekijä, sillä oma kokemustausta auttaa paneutumaan toisen lähtö-

kohtiin. (Ahonen 1994, 124.) Seuraavaksi pyrin määrittelemään omat ennakko-oletukseni, 

jotka ovat tietysti limittäisiä teorian määrittelyn kanssa. Omien ennakko-oletusten auki 

kirjoittaminen auttaa niin aineistonkeruu- kuin analyysivaiheessakin mahdollisimman puh-

taan reduktion toteuttamisessa, jotta tutkittavien ääni pääsisi mahdollisimman puhtaasti 

kuuluviin.  

Tutkimuskysymys ja tutkimusongelma alkoivat kehittyä eriyttämisen ilmiötä koskevien 

omien ennakko-oletusteni pohjalta. Oletin, että jos eriyttämistä tapahtuu alakoulun musii-

kintunneilla, se koskee yleensä vain lahjakkaita tai erityisesti tukea tarvitsevia oppilaita. 

Ennakko-oletukseni perustuvat lähinnä omiin kokemuksiini, sillä olin itse alakoulussa mu-

siikkia harrastava oppilas. Olin kuitenkin onnekkaassa asemassa, sillä opettajamme huo-

mioi lahjakkaat ja harrastuneet oppilaat antamalla haastavampia tehtäviä tai hyödyntämällä 

taitojamme niin opetustilanteissa, kuin vaikkapa juhlien musiikkiohjelmistossamme. Hypo-

teettisesti oletin, etteivät kaikki ole saaneet omaa tasoaan vastaavaa opetusta alakoulun 

musiikintunneilla, sillä olen kuullut usein puhuttavan koulun musiikintunneilta jääneistä 

epämiellyttävistä kokemuksista: On laulatettu yksin nolosti luokan edessä tai vähäinenkin 

kiinnostus musiikkiin on tapettu laulamalla tunnista toiseen samoja lauluja, omalla pulpet-

tipaikalla istuen. Koulumusiikin tärkein tehtävä on saada oppilaat kiinnostumaan musiikis-
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ta ja innostumaan siitä monipuolisesti, oppilaan omien vahvuuksien kautta. Heterogeeni-

sessa oppilasryhmässä jokaisen yksilöllisyys tulisi huomioida erityisen sensitiivisesti, jotta 

kaikilla olisi mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia ja tätä kautta vahvistusta itse-

tunnolleen. 

Aineiston analyysivaiheessa oli haastavaa saada poimittua opettajien haastatteluista kaikki 

musiikin eriyttämisen kannalta merkitykselliset ilmaisut. Tässä vaiheessa omien ennakko-

oletusten tiedostaminen korostui, sillä minun tuli olla vastaanottavainen kaikenlaiselle ai-

neistosta nousevalle informaatiolle, vaikkei se olisi ollutkaan ennakko-oletusteni mukaista. 

On väitetty, että fenomenografiassa tutkijan on analyysissa mahdotonta lähestyä empiiristä 

aineistoa ilman ennakko-oletusta, sillä empiiristä tutkimusta ohjaa aina erityinen tiedonin-

tressi. Fenomenografit analysoivat empiiristä aineistoa, jonka sisältö heijastaa muiden ih-

misten käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Häkkinen 1996, 10.) 

5.3 Fenomenografinen tulkitseva analyysi 

Käytän aineiston analyysissa fenomenografista tulkitsevaa kontekstianalyysia. Analyysi on 

vahvasti kontekstisidonnaista, mikä tulee huomioida analyysin jokaisessa vaiheessa. Ana-

lyysi on merkityksien tulkintaa, jolloin tutkija kysyy tutkimushenkilönsä ilmaisusta, mikä 

sen merkitys on, eli mikä intentio siihen sisältyi. Ilmaisun merkitys on siis aina luonteel-

taan kontekstuaalinen ja intersubjektiivinen ja paljastuu usein vasta ilmaisun asia- ja tilan-

neyhteydessä. (Ahonen 1994, 124.) Fenomenografista lähestymistapaa on kritisoitu muun 

muassa siksi, että se aliarvioi kontekstin merkityksen ilmaisun tulkinnassa. Kritiikki koh-

distuu siis etenkin tulkintavaiheeseen, jossa alkuperäinen konteksti tulisi ilmaista mahdolli-

simman selvästi. Fenomenografisessa tulkinnassa tulisi kiinnittää entistä enemmän huo-

miota kielellisen kontekstin merkitykseen, kuten haastateltavan kysymysten ja haastattelu-

tilanteen tulkintaan. Kielen merkitystä toiminnan välineenä ei tulisi väheksyä, vaan haasta-

teltavien esittämät käsitykset tutkittavasta ilmiöstä tulisi nähdä sosiokulttuurisina tuotteina, 

jolloin ilmiöillä on tietty tarkoitus ja niistä puhutaan tietyllä tavalla. (Häkkinen1996, 

29−30.)  

Kielellisten ilmaisujen tulkitseminen käsityksiksi on tutkijan tehtävä. Analyysin yhteyteen 

tulee liittää suoria lainauksia, joista käy ilmi se, miten tutkija on päätynyt tulkintaansa. 

Ilmauksen intersubjektiivinen luonne korostuu siis myös tulkinnassa, jolloin ilmaisun mer-

kitykseen vaikuttaa sekä tutkittava että tutkija, joka ymmärtää ilmaisun merkityksen oman 
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asiantuntemuksensa ja henkilökohtaisen mielensisältönsä avulla. Tämän vuoksi fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa korostetaan tutkijan omien lähtökohtien tiedostamista ja toisaalta 

tulkinnan eläytyvää luonnetta. Tutkija ikään kuin elää uudelleen tutkimushenkilön tilanteen 

ja näin tavoittaa hänen intentionsa ja sitä kautta hänen ilmaisunsa merkityksen.  (Ahonen 

1994, 124; Häkkinen 1996, 29.) Vertailemalla haastattelussa ilmaistujen käsitysten saman-

laisuuksia ja erilaisuuksia, pyritään löytämään laadullisesti erilaisia kuvauskategorioita. 

Kuvauskategoriat perustuvat ainutlaatuiseen sisältöön, joka kuvaa ja esittää peruserot jon-

kin ilmiön käsittämisessä. (Nummenmaa & Nummenmaa 2002, 68.) Vaikka teoria on erot-

tamaton osa fenomenografista tutkimusprosessia, sitä ei käytetä käsitysten luokitteluun 

ennakolta, vaan analyysin kontekstisidonnaisen luonteen vuoksi kategorisointi muodostuu 

tulkinnan kautta aineiston pohjalta. Kuvauskategoriasysteemin syntyminen aineiston poh-

jalta on yksi olennainen ero fenomenografisen analyysin ja sisällönanalyysin välillä. (Aho-

nen 1994, 123; Häkkinen 1996, 39.)  

Fenomenografisessa tutkimuksessa lopullisten tulosten kuvaamisessa pyritään pitäytymään 

arkikielessä, jotta kuvaukset pysyisivät sensitiivisinä kokemusten ja käsitysten sisällölle. 

(Niikko 2003, 39.) Olen liittänyt analyysiin paljon suoria lainauksia ja autenttisia ilmauksia 

tutkimusaineistosta, mikä auttaa lukijaa seuraamaan kuvauskategorioiden rakentumista. 

Koska ilmiön osien luonne riippuu siitä kokonaisuudesta ja kontekstista, mihin ne ovat 

liittyneet, empiiristä aineistoa käsitellään kokonaisuutena. Haastateltaviin ei siis keskitytä 

yksittäisinä tapauksina, vaan analyysissa haastatteluista muodostetaan kokonaisuus. (Häk-

kinen 1996, 39.) Näin ollen olen tyypitellyt aluksi informantit kahteen kokonaisuuten, ana-

lyysin kannalta merkitykselliseen ryhmään: Musiikkia opettavat luokanopettajat (Lo) ja 

Musiikkiluokanopettajat (Mo). Haastateltavien anonymiteetin turvaamiseksi kohdistan 

lainaukset informanttiryhmän (Lo tai Mo) sanomaksi, enkä tietyn yksittäisen informantin 

sanomaksi.  Merkitysyksiköiden henkilöityminen olisi ollut lukijan kannalta mielekkääm-

pää, sillä silloin lukija olisi voinut vertailla käsitysten laatua vaikkapa haastateltavien ko-

kemuksen, koulutuksen ja sukupuolen suhteen, tai löytämään mahdollisia ristiriitoja saman 

henkilön käsitysten välillä. Tässä tutkimuksessa nämä eivät kuitenkaan ole merkitykselli-

siä, sillä mielenkiinto kohdistuu ilmiötä koskevaan käsitysvariaatioon ja sitä kautta mah-

dollisesti saataviin käytännön työkaluihin musiikin opetuksessa.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa analyysi suoritetaan toistuvaa menettelytapaa käyttäen 

haastatteluteksteistä, eikä se ole luonteeltaan kovin strukturoitu. Analyysi on aina sidottu 

sisältöön, joka on täynnä merkityksiä ja sen lähtökohtana on aineisto. Fenomenografinen 
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analyysi noudattaa suuressa määrin kvalitatiiviselle ihmistieteille ominaisia yleisiä piirtei-

tä. (Niikko 2003, 32.) Omassa analyysissani olen mukaillut Uljensin (ks. Niikko 2003, 33) 

tutkimuksen teon analyysimallia. Kuvaan tässä sen prosessin vaiheittaista etenemistä, joka 

näyttäisi Niikon (2003, 32) mukaan olevan varsin yleistä fenomenografisessa tutkimukses-

sa. Samalla pyrin valottamaan sitä, miten olen soveltanut metodia omassa analyysissani.  

Analyysi alkoi litteroinnilla, jolloin kirjoitin puhutun aineiston tekstimuotoon. Litterointi 

oli työläs, mutta hyödyllinen vaihe. Aineistoa kertyi 74 tekstisivua, ja litterointivaihe auttoi 

aineistoon tutustumisessa ja haltuun ottamisessa. Ensimmäisessä analyysivaiheessa luin 

aineistoa huolella läpi useaan kertaan. Lukemisen tarkoituksena on löytää tutkimuksen 

ongelmanasettelun kannalta tärkeitä ilmauksia ja hahmottaa tutkittavien kokonaiskäsitys 

suhteessa tutkimusongelmaan. Ilmausten etsimisessä voidaan analyysiyksiköiksi valita 

sana, lause, tekstin kappale tai koko haastattelu. (Niikko 2003, 33.) Pyrin tässä vaiheessa 

etsimään kaikki merkitykselliset ilmaukset, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin (Mitä on 

opetuksen eriyttäminen alakoulun musiikinopetuksessa? Miten luokanopettajat ja musiik-

kiluokanopettajat käsittävät opetuksen eriyttämisen? Millä tavoin haastateltavat luokan-

opettajat ja musiikkiluokanopettajat eriyttävät musiikin opetusta alakoulussa?). Merkitsin 

ilmaukset litteroituun tekstiin alleviivaamalla. Jo tässä analyysin vaiheessa huomasin, mi-

ten omat ennakkokäsitykseni pyrkivät vaikuttamaan merkitysyksiköiden etsimiseen. Ajat-

telin, että eriyttäminen koskee lähinnä lahjakkaita oppilaita, mutta haastateltavani puhuivat 

paljon myös tukea tarvitsevista oppilaista. Kuitenkin minun tulee tutkijana olla avoin ni-

menomaan aineistolle, joten poimin tekstistä kaikki mahdolliset ilmiötä kuvaavat käsityk-

set, mikä myös osaltaan muokkasi omia oletuksiani ja käsityksiäni. Taulukoin ilmaukset 

valitsemalla analyysiyksiköiksi tässä vaiheessa sanoja, ilmaisuja ja lauseita. Häkkisen 

(1996) mukaan vastauksia tarkastelemalla pysytään näkemään, mikä on tyypillistä aineis-

tosta syntyville ilmauksille. Valitut ilmaukset muodostavat perustan seuraavalle analyysi-

vaiheelle. (Häkkinen 1996, 41.) 

Fenomenografisessa analyysissa keskitytään alusta alkaen ilmauksiin, ei niitä tuottaneisiin 

tutkittaviin. Tutkijan huomio siirtyy tutkittavista niihin merkityksiin, jotka hahmotetaan 

ilmauksista, huolimatta siitä, ovatko merkitykset peräisin samalta tutkittavalta vai eivät. 

Rajat tutkittavien välillä siis hylätään ja kiinnostuksen kohteeksi tulevat aineistosta nouse-

vat merkitykset. Jokaisella ilmauksella on kaksi merkitystä: haastattelu tai kirjoitelma (si-

sältäen kielellisen kontekstin) josta se on peräisin, ja merkitysten ryhmä, johon ilmaus kuu-

luu. Ilmausten tulkinta tulee tehdä suhteessa siihen kontekstiin, josta ilmaus on peräisin. 
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(Niikko 2003, 33.) Koin jo analyysin ensimmäisessä vaiheessa olevani tutkijana suuressa 

vastuussa tulkinnallisen vapauteni kanssa. Tulkitsenko merkityksiä oikein? Tarkoittiko 

haastateltavani varmasti tätä? Analyysin tarkoitus on kaivaa esiin ilmiötä koskevat käsityk-

set ja ymmärrykset kielellisten ilmaisujen takaa (Niikko 2003, 34). Itse olin hyvin arka 

lukemaan niin sanotusti rivien välistä, vaan valitsin selvästi tekstistä nousevia merkityksiä. 

Kuitenkin tutkijan pitäisi kyetä menemään pintaa syvemmälle, minkä koin kokemattomana 

aloittelevana tutkijana erittäin haastavaksi. Tulkintaa tarvitaan etenkin siinä vaiheessa, kun 

tuloksia ja merkityksiä kirjoitetaan auki Tutkimuksen tulokset -osiossa. 

Analyysin toisessa vaiheessa aletaan tutkimusongelmien suunnassa etsiä, lajitella ja ryhmi-

tellä merkityksellisiä ilmauksia ryhmiksi tai teemoiksi, jolloin vertaillaan merkityksellisiä 

ilmauksia toistensa kanssa. Tavoitteena on löytää merkitysten joukosta samanlaisuuksia ja 

erilaisuuksia, mutta myös harvinaisuuksia ja rajatapauksia. Tutkija pyrkii ymmärtämään 

jokaista merkityksellistä ilmausta ottamalla huomioon asettamansa tutkimusongelmat sekä 

kielellisen kontekstin. (Niikko 2003, 34.) Omat tutkimusongelmani tarkentuivat analyysin 

edetessä, mutta pysyivät kuitenkin lähtökohtaisesti samoina, kuin olin ne alussa määritel-

lyt. Tässä vaiheessa analyysia aloin nimeämään analyysiyksiköistä nousevia teemoja tau-

lukkoon, johon olin kerännyt kaikki merkitykselliset ilmaisut. Esimerkiksi oppilaiden ta-

soeroja kuvaavat ilmaukset asettuivat Valmiuserot –teeman alle ja luokkatoverien merki-

tyksellisyyttä kuvaavat ilmaisut Ryhmän merkitys oppimisessa –teemaan.  

Analyysin toinen ja kolmas vaihe nivoutuvat toisiinsa, sillä kolmannessa vaiheessa keski-

tytään kategorioiden ja kategoriarajojen määrittämiseen. Kategorioiden määrittelyä tehdään 

myös edellisessä vaiheessa, kun merkityksellisiä analyysiyksiköitä teemoitellaan. Analyy-

sityön tuloksena saadut erilaiset merkitysryhmät tai teemat käännetään eli transformoidaan 

kategorioiksi. Transformoin siis löytämäni teemat toisen tason kuvauskategorioiksi, esim. 

Oppilaan ongelmat ja erityisen tuen tarpeet. Kategorisointi oli hyvin haastavaa, sillä yksit-

täisten kategorioiden tulisi olla selkeässä suhteessa ilmiöön niin, että kukin kategoria ker-

too jotakin erilaista tietystä tavasta kokea ilmiö. Kategorioiden rajat määritellään sisällön 

perusteella niin, etteivät kategoriat mene limittäin toistensa kanssa. (Niikko 2003, 36.) 

Tutkimuksessani rajatapausten sijoittuminen tiettyjen kategorioiden alle perustui merkitys-

yksikön ja ylemmän kategorian merkityssuhteeseen, jota pyrin selvittämään aineiston ja 

teorian valossa.  
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Merkitysyksikköjen erittely ja teemoittelu vaati tarkkuutta, sillä merkitysyksikön pituus 

saattoi vaihdella muutamasta sanasta monen lauseen pituiseksi. Sama lause saattoi sisältää 

monta merkitysyksikköä; haastateltava saattoi ensin kertoa opetuksessa ilmeneviä ongel-

mia ja samaan hengenvetoon eriytetyn ratkaisun kyseiseen ongelmaan. Tällöin kyseiset 

merkitysyksiköt sijoittuivat eri kategorioiden alle, vaikka haastateltava puhui molemmissa 

samasta asiasta.  

”Sitten taas vastaavasti on sellasia, joilla voi olla motorinen kömpelyys vielä tässä soitta-

misessa, että joku kahdella malletillaki soittaminen jolleki pikkuoppilaalleki vuorokäsin 

niin voi olla vielä tosi haastavaa, niin siinä tilanteessa pitää sitte keksiä sitä että okei, soi-

tatkin yhtä aikaa tai soita vaan pelkästään sillä toisella malletilla. Otetaan myöhemmin 

sitten ne molemmat siihen matkaan.” 

Tässä tapauksessa lause sisälsi kaksi eri merkitysyksikköä, eli motoriset ongelmat soitta-

misessa ja soitatkin yhtä aikaa tai soita vaan pelkästään sillä toisella malletilla, joilloin ne 

sijoittuivat Oppilaan ongelmat ja erityisen tuen tarpeet –kategoriaan ja Alaspäin eriyttämi-

nen –kategoriaan, jotka ovat molemmat toisen asteen kuvauskategorioita. (Kuvio 4, s?.) 

Taulukoidessani merkitysyksiköitä huomasin, että jotkut merkitysyksiköt (käsitykset) nou-

sivat aineistosta useammin kuin muut, eli olivat muita tyypillisempiä. Ilmenemistiheys 

saattoi vaihdella siten, että jokin käsitys ilmeni jokaisessa haastattelussa montakin kertaa. 

Oli myös paljon sellaisia käsityksiä, jotka ilmenivät koko aineistossa vain kerran. Tämän 

tutkimuksen kannalta käsityksen ilmenemistiheys tai tyypillisyys ei ole merkityksellistä, 

joten en ole merkinnyt niitä analyysiin. Analyysissa pyritään mahdollisimman suuren käsi-

tysvariaation löytämiseen, joten käsitysten laatu on tässä tutkimuksessa määrää oleellisem-

pi aspekti. 

Neljännessä analyysivaiheessa kategorioita pyritään yhdistämään teoreettisista lähtökoh-

dista käsin edelleen laaja-alaisemmiksi ylemmän tason kategorioiksi eli kuvauskategori-

oiksi, jotka muodostavat niin sanotun ylätason (kolmannen tason) kategoriajoukon. Ku-

vauskategoriat ovat abstrakteja konstruktioita ja sisältävät käsitysten ja kokemusten omi-

naispiirteet sekä niiden empiirisen ankkuroinnin aineistoon. Kuvauskategoriat ovat muo-

dollisia yhteenvetoja kuvauksista ja tutkimustoiminnan päätulos, joista voidaan nähdä pe-

ruserot ilmiön käsittämisen suhteen. Ne ovat neutraaleja suhteessa yksilöihin, kontekstiin 

ja elämismaailmaan josta ne ovat peräisin. (Niikko 2003, 37.) Omassa tutkimuksessani on 

kaksi laadullisesti erilaista aineistoa: Luokanopettajat ja Musiikkiluokanopettajat. Näin 
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ollen analysoin ensin aineistot erikseen, joista muodostui kaksi erillistä tulosavaruutta. Tu-

losten analyysivaiheessa yhdistin luokanopettajien ja musiikkiluokanopettajien käsitykset 

yhdeksi tulosavaruudeksi. (Kuvio 4, s?.) 

Päädyin avaamaan analyysissa sekä musiikkia opettavien luokanopettajien (Lo) että mu-

siikkiluokanopettajien (Mo) käsityksiä limittäin ja rinnakkain. Katson, että se palvelee pa-

remmin fenomenografisen analyysin tavoitetta, sekä tämän tutkimuksen intressiä, saavuttaa 

mahdollisimman laaja käsitysvariaatio tutkittavasta ilmiöstä. Tämä ratkaisu on myös käy-

tännöllinen, sillä samassa analyysissa lukija voi nähdä sekä luokanopettajien että musiikki-

luokanopettajien käsitykset musiikin opetuksen eriyttämisestä ja halutessaan vertailla niitä. 

Tulosten analyysivaiheessa on tiedostettava se, että luokanopettajat opettavat 1-6 luokan 

oppilaita, kun taas musiikkiluokanopettajat opettavat 3-6 luokkalaisia. Tämä voi näkyä 

tuloksissa siten, että vain luokanopettajat puhuvat motorisista heikkouksista, joita ilmenee 

enemmän alaluokkien oppilailla. Tuloksia avatessani puhun normaali luokista, joilla tar-

koitan lähinnä lähikouluperiaatteella muodostuneita yleisen opetuksen luokkia. Musiikki-

luokalle pitää aina hakea pääsykokeiden kautta, jolloin oppilasaines on valikoitunut ja op-

pilaat ovat pääsääntöisesti musiikillisesti orientoituneita. Osa musiikkiluokanopettajista oli 

toiminut tai toimii myös normaali luokkien musiikinopettajana, joten välillä oli vaikea 

erottaa, puhuvatko he musiikkiluokan vai normaali luokan opettamisesta.  

Analyysin rakenne etenee siten, että esittelen jokaisen kolmannen tason kategorian, eli 

tutkimuksen päätuloksen erikseen. Kolmannen tason kuvauskategoriat rakentuvat toisen 

tason kuvauskategorioista. Nämä taas muodostuvat aineistosta keräämistäni merkitysyksi-

köistä, jotka ovat rakentuneet analyysissa esiintyvistä lainauksista. Lainaukset auttavat 

lukijaa liittämään tulokset ja päätelmät autenttiseen aineistoon. Lyhenteistä Lo (musiikkia 

opettava luokanopettaja) ja Mo (musiikkiluokanopettaja) näkee, onko käsitys poimittu luo-

kanopettajien vai musiikkiluokanopettajien aineistosta.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa avaan tutkimuksen tuloksena syntynyttä tulosavaruutta ja profiloin infor-

mantit, sekä kerron ratkaisustani yhdistää analyysin tuloksena syntyneet kaksi tu-

losavaruutta yhdeksi yhteiseksi luokanopettajien ja musiikkiluokanopettajien tulosavaruu-

deksi. Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen metodologiset tulokset. Luku rakentuu siten, 

että kolmannen tason otsikot (esimerkiksi 6.2.1 Erilaiset oppilaat) kuvaavat kolmannen 

tason kategorioita, eli tutkimuksen päätuloksia. Esittelen jokaisen päätuloksen ensin ylei-

sesti ja tämän jälkeen toisen tason kategoriat, jotka sisältävät suorat lainaukset linkkinä 

haastatteluaineistoon.  

6.1 Tulosavaruuden esittely ja haastateltavien profilointi 

Aineiston analyysin tuloksena syntyi kaksi erillistä tulosavaruutta, joiden kolmannen tason 

kuvauskategoriat muodostavat tutkimuksen metodologisen päätuloksen luokanopettajien ja 

musiikkiluokanopettajien käsityksistä. Kolmannen tason kuvauskategorioita ovat: Erilaiset 

oppilaat, Opettaja eriyttäjänä, Eriyttäminen käytännössä, Musiikin mahdollisuudet ja haas-

teet eriyttämisessä sekä Sosiaalinen viitekehys. Tutkimustulosten raportointivaiheessa pää-

dyin yhdistämään tulosavaruudet visuaalisesti samaan taulukkoon. Yhdistäminen sisälsi 

muutamia kompromisseja, mikä muutti hieman tulosavaruuksien muotoa. Taulukkoon si-

joitetut viisi kolmannen tason kuvauskategoriaa esiintyivät sekä luokanopettajien että mu-

siikkiluokanopettajien tulosavaruudessa, jolloin oli luontevaa jättää ne ennalleen. Lisäksi 

musiikkiluokanopettajien tulosavaruus sisälsi kuudennen kolmannen tason kuvauskatego-

rian Kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen. Jotta päätulos olisi kumpaakin informantti-

ryhmää kuvaava, sijoitin kyseisen kategorian Musiikin mahdollisuudet ja haasteet eriyttä-

misessä – kategorian alle. Tämä vaikutti siis siten, että yhdistämisen jälkeen musiikkiluo-

kanopettajilla oli ikään kuin yksi kolmannen tason kuvauskategoria vähemmän, kuin 

omassa tulosavaruudessaan, ja luokanopettajilla Musiikin mahdollisuudet ja haasteet –

kategorian alla yksi toisen tason kuvauskategoria enemmän. Tämä ratkaisu mahdollisti sen, 

ettei käsitysvariaatio kaventunut tulosavaruuksien yhdistämisen myötä, vaan tuloksia sijoi-

teltiin uudelleen tarkoituksenmukaisesti. 

Tulosavaruuden visuaalinen muoto kertoo sen, että tutkimuksen tehtävänä ei ole vertailla 

musiikkia opettavien luokanopettajien ja musiikkiluokanopettajien käsityksien erilaisuuk-
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sia tai samanlaisuuksia musiikinopetuksen eriyttämisen ilmiöstä, vaan etsiä mahdollisim-

man laaja käsitysten repertuaari tutkittavasta ilmiöstä. Tulosavaruus olisi ollut mahdollista 

toteuttaa myös siten, että se olisi näyttänyt suoraan samanlaisuudet ja erilaisuudet ryhmien 

välillä. Päädyin kuitenkin siihen, että taulukossa näkyy ikään kuin koko aineiston kattavat 

pääteemat. Tulosluvussa tuon esille merkitysyksiköiden avaamisen yhteydessä sen, kum-

masta ryhmästä merkitysyksikkö nousee vai nouseeko kummastakin. Tuloksissa ilmeneviä 

laadullisesti erilaisia käsityksiä voidaan analysoida opettajien koulutuksen, opetettavan 

oppilasaineksen sekä opettajien intentioiden suhteen. 

Luokanopettajien ja musiikkiluokanopettajien yhteinen tulosavaruus (Kuvio 4.) rakentuu 

siten, että ylimpään laatikkoon on sijoitettu ja nimetty tutkittava ilmiö: Musiikin opetuksen 

eriyttäminen. Tutkittavan ilmiön alapuolelle sijoittuvat kolmannen tason kuvauskategoriat, 

jotka ovat horisontaalisessa suhteessa toisiinsa. Horisontaalisessa kategorisoinnissa laadul-

lisesti erilaiset kategoriat ovat keskenään samanarvoisia, eivätkä kuvaa keskinäistä parem-

muutta. (Uljens 1989, 47; Järvinen & Järvinen 2000, 88.) Kolmannen tason kategorioiden 

järjestys on näin ikään summittainen, jolloin ne voisivat olla missä tahansa muussakin jär-

jestyksessä.  

Kolmannen tason kuvauskategorioiden alapuolella oleviin laatikkoihin on sijoitettu toisen 

tason kuvauskategoriat. Toisen tason kuvauskategoriat muodostuvat luokanopettajien ja 

musiikkiluokanopettajien käsityksistä nousevista merkitysyksiköistä (ks. analyysin toinen 

ja kolmas vaihe s.53-55). Tulosavaruuksien yhdistämisestä johtuen osa toisen tason ku-

vauskategorioiden merkitysyksiköistä sisältää vain luokanopettajien käsityksiä tai vain 

musiikkiluokanopettajien käsityksiä. Suurin osa merkitysyksiköistä muodostuu sekä luo-

kanopettajien että musiikkiluokanopettajien yhteneväisistä käsityksistä. Tämä ilmenee ai-

neiston analyysissa kunkin merkitysyksikön kohdalla joko avaustekstissä tai siinä, kum-

masta haastatteluaineistosta (luokanopettajat tai musiikkiluokanopettajat) autenttiset lai-

naukset ovat poimittu. Toisen tason kuvauskategoriat muodostuvat useista merkitysyksi-

köistä, joista muutamia on liitetty tekstin yhteyteen.  

Tulosavaruuden muodostaminen oli haastavaa, sillä kategorisointi ja kategorioiden merki-

tysten avaaminen ovat tutkijan tulkinnan varassa. Osa toisen tason kuvauskategorioista 

ikään kuin istui helposti kolmannen tason kategoriaan. Joidenkin toisen tason kategorioi-

den kohdalla tutkijan oli ratkaistava, minkä kategorian alle ne sijoitetaan. Esimerkiksi toi-

sen tason kategoria Oppilaan tuntemus olisi voinut sijoittua sekä Opettaja eriyttäjänä että 
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Ennen varsinaista tulosten avaamista esittelen haastateltavat sukupuolen, koulutuksen ja 

musiikillisen taustansa osalta. Fenomenografiassa on tärkeää tyypitellä haastateltavat, 

vaikka tässä tutkimuksessa suoriin lainauksiin ei liitetä käsityksen ilmaisijaa. Profilointi 

avaa lukijalle haastateltavan koulutus- ja työtaustan sekä suhteen tutkittavaan ilmiöön. 

Tämä auttaa päättelemään, millainen on haastateltavan intentio tutkittavaa ilmiötä kohtaan. 

Se on myös oleellinen tieto tutkijalle, kun hän pyrkii tulkinnassaan ymmärtämään ja eläy-

tymään tutkittavan elämismaailmaan. Haastateltavien sukupuoli valikoitui sattumalta ja 

joukossa on sekä miehiä että naisia. En kuitenkaan ole tarkastellut sukupuolen vaikutuksia 

haastateltavien käsityksissä.  

Luokanopettaja 1 (nainen), on toiminut luokanopettajana ja opettanut musiikkia noin 

kaksikymmentäviisi vuotta. Hän on koulutukseltaan musiikin aineenopettaja ja luokanopet-

taja. Hän on aktiivinen musiikinharrastaja ja opettaa tällä hetkellä alakoulussa pelkästään 

musiikkia lähes kaikille alakoulun luokille. Oppilaat käyvät siis musiikintunnilla hänen 

opetuksessaan, eikä hänellä ole omaa opetettavaa luokkaa.  

Luokanopettaja 2 (nainen), on toiminut luokanopettajana ja opettanut musiikkia lähes 

kolmekymmentä vuotta. Koulutukseltaan hän on luokanopettaja erikoistumisaineenaan 

(nykyään sivuaine) musiikki. Tällä hetkellä hänellä on oma luokka, jolle opettaa myös mu-

siikkia. Mieluiten hän opettaa musiikkia alaluokille 1−3. Musiikki on hänelle tärkeä vapaa-

ajan harrastus. 

Luokanopettaja 3 (mies), on toiminut luokanopettajana ja opettanut musiikkia kolme-

kymmentä vuotta. Koulutustausta on luokanopettaja ja erikoistumisaineena (nykyään sivu-

aine) musiikki. Lisäksi hän on suorittanut musiikin aineenopinnot. Tällä hetkellä työnku-

vaan kuuluu luokanopettajan toimi oman luokan parissa, sekä musiikinopetusta alakoulun 

3−6 luokille. Hän on hyvin aktiivinen musiikin harrastaja, tuottanut myös itse musiikkia 

sekä ollut mukana lukuisissa eri musiikkiprojekteissa ja toiminut muun muassa kansalais-

opistolla musiikinopettajana luokanopettajan työn ohessa.  

Musiikkiluokanopettaja 1 (mies) on toiminut musiikkiluokanopettajana alakoulussa kak-

sitoista vuotta. Tätä ennen hän toimi kymmenen vuotta tavallisessa luokassa luokanopetta-

jana opettaen samalla muillekin luokille musiikkia. Koulutukseltaan hän on luokanopettaja 

ja käynyt ennen opettajaopintojaan musiikkilukion. Hänellä on myös toinen työ musiikin 

oppikirjojen tekijänä ja tuottajana. Lisäksi hän on johtanut vapaa-ajallaan kuoroja. 
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Musiikkiluokanopettaja 2 (nainen) on työskennellyt opettajana yhdeksän vuotta. Koulu-

tustaustaltaan hän on musiikin aineenopettaja käytyään musiikkikasvatuksen koulutuksen 

ja valmistunut myös luokanopettajaksi sivuaineenaan esi- ja alkuopetus. Hän toimii tällä 

hetkellä alakoulussa musiikkiluokanopettajana neljättä vuotta. Tätä ennen kokemusta on 

kertynyt myös tavallisen luokan opettajana. Lisäksi hän työskentelee aikuiskoulutuksen 

puolella sekä alle kouluikäisten musiikkikasvatuksen parissa. Vapaa-ajallaan hän on mu-

siikillisesti hyvin harrastanut: vahvan orkesteritaustan lisäksi hän sekä säveltää että sanoit-

taa paljon 

Musiikkiluokanopettaja 3 (nainen) on koulutukseltaan luokanopettaja erikoistumisainee-

naan (nykyinen sivuaine) musiikki sekä esi- ja alkuopetus ja matematiikka. Hän on toimi-

nut musiikkiluokan opettajana kolmekymmentä vuotta ja harrastanut vapaa-ajallaan pia-

nonsoittoa sekä laulanut kuorossa. 
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6.2 Metodologinen päätulos 

6.2.1 Erilaiset oppilaat 

Erilaiset oppilaat – kuvauskategoria muodostuu viidestä toisen tason kuvauskategoriasta, 

jotka kaikki kuvaavat luokanopettajien ja musiikkiluokanopettajien käsityksiä erilaisista 

oppijoista. Toisen tason kuvauskategoriat on nimetty seuraavasti: Oppilaan ongelmat ja 

erityiset tuen tarpeet, Valmiuserot, Vakaumukselliset erot, Oppilaan oikeus eriyttämi-

seen sekä Erilaiset oppijat. Erilaiset oppilaat – kuvauskategorian alla olevissa toisen tason 

kuvauskategorioissa ei ollut merkittäviä laadullisia eroja luokanopettajien ja musiikkiluo-

kanopettajien välillä. Ainoastaan toisen tason kuvauskategoriat muodostavissa merkitysyk-

siköissä saattoi olla joitakin laadullisia eroja aineistojen väillä. Esimerkiksi Valmiuserot – 

kategorian alla oleva merkitysyksikkö Erilaiset musiikilliset kiinnostuksen kohteet, nousi 

ainoastaan musiikinopettajien aineistosta. 

Erilaiset oppilaat – kuvauskategorian muodostavat toisen tason kuvauskategoriat sijoittui-

vat melko loogisesti tulosavaruudessa kyseisen päätuloksen alle. Ne kuvaavat eriyttämisen 

ilmiön lähtökohtia eli sitä, miksi opetuksen eriyttämistä tarvitaan alakoulun musiikin ope-

tuksessa. Jokainen oppilas tulee kouluun omista lähtökohdistaan ja osallistuu opetukseen 

omilla taidoillaan, yleisen opetuksen luokkiin lähikouluperiaatteella. Tällöin on luontevaa 

pohtia eriyttämisen tarpeita oppilaan erityisyyden ja yksilöllisyyden kautta. Haastatteluai-

neistosta nousevat käsitykset opetuksen eriyttämisen tarpeista kiteytyivät tulosavaruudessa 

näkyvään käsitysvariaatioon oppilaiden erilaisuudesta. Haastattelemani opettajat pitivät 

eriyttämisen lähtökohtina oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Päädyin ni-

meämään näitä käsitysvariaatioita kuvaavan kolmannen tason kuvauskategorian Erilaiset 

oppilaat –kategoriaksi sillä perusteella, että ne kuvaavat jokainen jollain tavalla oppilaan 

erilaisuutta tai yksilöllisyyttä suhteessa luokkatovereihin.  
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joilla motoriset taidot voivat olla hyvin eri tasolla suhteessa ikätovereihin. Opiskelu mu-

siikkiluokalla aloitetaan kolmannella luokalla, jolloin motoriset taidot ovat jo huomattavas-

ti kehittyneemmät. Musiikkiluokanopettajien vastauksista kävi ilmi, että joidenkin soitti-

mien, kuten kitaran soittamisessa ilmenee motorisia vaikeuksia. Tämä voi johtua siitä, että 

musiikkiluokalla soitetaan jo ehkä varhaisessakin vaiheessa paljon erilaisia soittimia. 

”On sellasia, joilla voi olla motorinen kömpelyys vielä tässä soittamisessa, että jo-

ku kahdella malletillaki soittaminen jolleki pikkuoppilaalleki vuorokäsin niin voi 

olla vielä tosi haastavaa.” (Lo) 

”Jokin soitin, esimerkiksi kitara, voi olla motorisesti hankala hahmottaa” (Mo) 

Sekä luokanopettajat että musiikkiluokanopettajat nostivat esiin oppilaiden vaikeuden 

hahmottaa musiikillisia muotoja. Melodian hahmottaminen koettiin haastavaksi etenkin 

yleisen opetuksen luokkien oppilailla. Rytmisiä vaikeuksia oli puolestaan sekä yleisen ope-

tuksen luokan oppilailla että musiikkiluokan oppilailla. Eräs musiikkiluokanopettaja puhui 

jopa rytmikuuroudesta, jolloin oppilaan tuntuu olevan mahdotonta hahmottaa rytmiä.  

”Ei pysty esimerkiksi hahmottamaan melodiaa.” (Lo) 

”Jollakin ykkös-kakkosen ja eskarin oppilailla se rytminen hahmottaminen ei oo 

vielä välttämättä kehittynyt.” (Lo) 

”Sitte puhutaan myöskin tämmösestä rytmikuuroudesta. Niin se on ihan todellinen 

ilmiö, että jotkut lapset ei kertakaikkiaan hahmota… mulle tulee heti mieleen neljä-

viis lasta, jotka ei tavallaan hahmota esimerkiksi perussykettä ollenkaan.” (Mo) 

Musiikin tunnilla epäonnistumisen pelko voi estää oppilaita osallistumasta musisointiin ja 

nauttimasta siitä. Etenkin luokanopettajat kertoivat, että luokassa on paljon arkoja oppilai-

ta, joille julkinen esiintyminen laulaen tai soittaen jopa oman luokan kesken voi olla vaike-

aa. He kokivat haastavaksi sen, miten tällaiset oppilaat saisi rohkaistua mukaan ja ylittä-

mään kynnyksen osallistua musisointiin. Uuden soittimen kohdalla kynnys saattoi tuntua 

ylittämättömältä. Musiikkiluokanopettajat puhuivat epäonnistumisen pelosta etenkin soit-

tamisen suhteen.  

”Toiset lapsen ovat hirveen arkoja ja osalla on aivan hirveä kynnys esimerkiksi 

rumpujen suhteen.” (Lo) 
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”Jollakin on hirveen vaikea esiintyä julkisesti, se kattoo sen esiintymiseksi että se 

on oman luokkansa kanssa siellä, mennä mikkiin tai edes jotaki.” (Lo) 

”Soittamisessa epäonnistumisen pelko voi olla iso.” (Mo) 

Nykypäivän koululuokan normaaliin arkeen kuuluu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, 

jotka ovat osan ajasta kotiluokan kanssa ja joissakin oppiaineissa opiskelevat pienryhmien 

mukana. Taito- ja taideaineet ovat yleensä niitä tunteja, jolloin erityistä tukea tarvitsevat 

ovat aina oman luokan mukana. Luokanopettajat käyttivät usein koulunkäyntiavustajia 

erityislapsen tukena musiikin tunneilla. Sekä luokanopettajat että musiikkiluokanopettajat 

pyrkivät huomioimaan automaattisesti jo opetusta suunnitellessaan erityistä tukea tarvitse-

vien lasten eriyttämisen tarpeet. 

”Sitten on nämä erityislapset, joilla on joku oppimis- tai tarkkaavaisuushäiriö, 

adhd tai asperger taustalla. Silloin olen saanut semmoisiin luokkiin koulunkäyn-

tiavustajan.” (Lo) 

”Mulla on tälläkin hetkellä tämmösiä diagnosoituja lapsia, jolla on joku syndroo-

ma tai tällanen, niin tottakai se pitää ottaa huomioon.” (Mo) 

Sekä luokanopettajat että musiikkiluokanopettajat näkivät yhtenä opetuksen eriyttämistä 

vaativana asiana motivaatio-ongelmat, joita oli lähinnä pojilla. Tämä voi kertoa siitä, että 

musiikin opetus ei tule tarpeeksi lähelle poikien elämismaailmaa tai heidän mielenkiinnon 

kohteitaan. Toisaalta opettajan tulisi kannustaa ja innostaa oppilaita monipuoliseen musi-

sointiin. 

”Aina on sellasia joita kiinnostaa enempi jääkiekko, että onpa tyhmä laulu.” (Lo) 

”Varsinkin muutamilla pojilla iskee välillä laiskuus päälle, että ei aina jakseta teh-

dä töitä oppimisen eteen.” (Mo) 

Luokanopettajien vastauksissa musiikin opetuksen järjestämisen kannalta ongelmaksi ei 

koettu lahjakkaita ja edistyneempiä oppilaita vaan ne, joilla oli ongelmia muillakin osa-

alueilla kuin musiikissa. Lisäksi oppilaiden yleinen levottomuus, keskittymiskyvyttömyys, 

yhteistyökyvyttömyys ja äänenmurroksen tuomat haasteet lisäsivät opetuksen eriyttämisen 

tarvetta. Yleisen opetuksen luokkiin tullaan lähikouluperiaatteella, toisin kuin musiikki-

luokkiin joihin haetaan eri puolilta kaupunkia. Tämä voi selittää osaltaan sitä, että yleisen 
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opetuksen luokkien musiikin opetuksessa haasteet ovat moninaisempia kuin musiikki-

luokilla.  

”Tosi suuret haasteet ei oo niitten superlahjakkaiden kohdalla vaan sen häntäpo-

rukan, koska siihen sitoutuu niin monenlaisia ongelmia. Ne on monesti sosiaalisia 

ja taustaan liittyviä ja elämä voi olla tosi ruvella ja se heijastuu siihen.” (Lo) 

”Alaluokilla on paljon keskittymiskyvyttömiä ja kauhean levottomia lapsia.” (Lo) 

”Joillakin oppilailla on jopa narsistisia piirteitä, että ne ei osaa toimia ryhmässä 

toisten kansa ja hyvä ku samasta ovesta pystyvät tulemaan sisälle.” (Lo) 

Valmiuserot 

Sekä luokanopettajien että musiikkiluokanopettajien haastatteluista nousi yhdeksi toisen 

tason kuvauskategoriaksi oppilaan Valmiuserot. Tämän kategorian sisällä nousi selkeästi 

esille se, että etenkin yleisen opetuksen luokkien oppilailla voi olla hyvinkin erilaiset mu-

siikilliset taustat. Luokanopettajat puhuivat lähinnä vapaa-ajalla tai ennen peruskoulun 

alkua tapahtuvasta musiikkiharrastuksesta. Musiikkiluokanopettajat vertailivat myös lasten 

aikaisempia koulukokemuksia, sillä musiikkiluokkaopetus alkaa vasta kolmannella luokal-

la. Musikaalinen oppilas saattaa tarvita eriyttämistä musiikkiluokalle tullessaan, jos ei ole 

aikaisemmin harrastanut musiikkia. Tällöin eriyttämisen tarvetta määrittelee ryhmän mah-

dollisesti korkeakin taso. Oppilaiden valmiuserot liittyvät myös kehitykseen, sillä oppilaat 

ovat samankin luokka-asteen sisällä eri kehitystasoilla. Se, miten opettajat huomioivat op-

pilaiden erilaiset taustat, avataan myöhemmin Eriyttäminen käytännössä –kategorian alla. 

Valmiuserot-kategoria muodostui seuraavista merkitysyksiköistä: taidollisesti eritasoiset 

oppilaat ja harrastuneisuus, musiikillinen tausta, erilaiset musiikilliset kiinnostuksen koh-

teet.  

Musiikin suhteen luokassa on tavanomaisesti hyvin eritasoisia oppilaita, joilla on suuret 

erot niin taitojen, valmiuksien kuin lahjakkuudenkin osalta. Sekä yleisen opetuksen luokil-

la että musiikkiluokilla osa oppilaista on harrastanut yhtä tai useampaa instrumenttia ehkä 

jo useita vuosia, toiset taas ovat ensimmäistä kertaa elämässään tekemisissä soittimien ja 

yhteismusisoinnin kanssa. Musiikkiluokalla oppilas on kenties harrastanut jotain soitinta jo 

pitkään, mutta musisointi on voinut jäädä yksipuoliseksi tai yksin tekemiseksi. Tällöin har-

rastuneellakin oppilaalla voi olla haasteita ja kehitettävää musiikin eri osa-alueilla. 
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”Skaalahan on aivan hirvittävän laaja ku aatelee että joku harrastaa vapaa-aikana 

ja joku ekaluokkalainenki on voinu soittaa jo useamman vuoden jossaki suzukisoit-

tajissa, ja jolleki sitte kaikki on ihan outoa.” (Lo)  

”Joka ei musiikkiluokalle tullessaan ole sitä harrastuneisuutta käynyt läpi, niin hän 

tarttee sitä tukea sen takia, että hän tulee hyvään ryhmään.” (Mo) 

Musisointi voi olla lapselle uusi juttu, eivätkä kaikki lapset ole tottuneet esimerkiksi lau-

lamaan. Opettajat kiinnittivät huomiota etenkin kodin merkitykseen siinä, kuinka tottuneita 

lapset ovat käyttämään ääntään musisoinnissa. Eriyttämisen tarve tulee usein esille ensin 

äänen tuottamisen vaikeutena, sillä laulu kuuluu niihin ensimmäisiin ja yleisimpiin mu-

siikkikasvatuksessa käytettäviin musisoinnin muotoihin. 

”Jos ei oo paljon laulanu ja kokeillu sitä ääntä, niin sekin voi olla ongelmallista.” 

(Lo) 

”Jos kotona ei lauleta koskaan, niin onhan se oman äänen tuottaminen silloin työn 

takana.” (Mo) 

Musiikkimaku on jokaisen henkilökohtainen asia ja musiikintunnilla erilaiset musiikilliset 

kiinnostuksen kohteet voivat korostua. Opettajat kertoivat kiinnittävänsä jonkin verran 

huomiota lasten musiikillisiin kiinnostuksen kohteisiin suunnitellessaan tunteja. Toisaalta 

heidän mielestään oli tärkeää, että erilaisiin musiikinlajeihin tutustutaan monipuolisesti, 

jotta opittaisiin arvostamaan kaikenlaista musiikkia.  

”Käydään paljon keskustelua siitä, että jokaisella on erilaiset musiikilliset mielty-

mykset. Joku tykkää ja toinen sanoo että ihan paska.” (Lo) 

”Lapsesta kyllä huomaa jos hän ei pidä vaikka hengellisestä musiikista tai jos hän 

pitää vain rock-musiikista.” (Mo) 

Vakaumukselliset erot 

Heterogeeninen oppilasryhmä pitää sisällään yhä enenevässä määrin monikulttuurisuutta 

sekä erilaisia uskontoja ja vakaumuksia, jolloin opetusta täytyy eriyttää tilanteen mukaan. 

Sekä luokanopettajien että musiikkiluokanopettajien aineistoista nousi useasti esille va-

kaumuksen vaikutus musiikintunneilla – kuka voi osallistua mihinkin. Etenkin luokanopet-

tajat olivat kohdanneet paljon haastavia tilanteita maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
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kanssa, sillä jokainen oppilaan tilanne on yksilöllinen. Samaankin uskontoon kuuluvien 

oppilaiden osallistumisen välillä saattaa olla eroja: toinen osallistuu kaikkeen musisointiin, 

toinen ei osallistu ollenkaan, joku saa soittaa vain tiettyjä soittimia. Musiikkiluokanopetta-

jat olivat kohdanneet enempi suomalaisen kulttuurin sisällä olevia eroja muun muassa he-

rätysliikkeiden suhtautumisessa musiikkiin tai tanssiin. Tämä voi johtua siitä, että kyseisil-

lä musiikkiluokilla oli vähemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita kuin yleisen opetuk-

sen luokissa. 

”Jos on esimerkiksi jehovantodistajalapsi, niin joulun, pääsiäisen ja pyhäinpäivän 

tai muuta uskonnollista laulumateriaalia ei voi hänen kohdallaan käyttää. Silloin 

keksin hänelle jotain muuta tekemistä”. (Lo) 

”Islamilainen tyttö ei voinut osallistua musiikinopetukseen, koska soitettiin ja 

kuunneltiin moniäänistä musiikkia. Aluksi hän ei uskaltanut kertoa siitä opettajalle, 

ja lintsasi tunnit. Tyttö vapautettiin musiikinopetuksesta ja hänen isänsä opetti hä-

nelle koraanin laulua. Tässä tapauksessa ei löytynyt muuta ratkaisua, sillä perhe 

oli hyvin ehdoton.” (Lo) 

”Islamilainen poika osallistui musiikkiin laulaen ja kuunnellen, mutta ei itse soitta-

nut.” (Lo) 

”Täällä pohjoisessa on paljon lestadiolaisia, mutta nykyään he osallistuvat lähes 

kaikkeen opetukseen kun sen perustelee opetussuunnitelmalla. Etenkin vanhempia 

pitää rohkaista ja lapset ottavat siitä musiikista ne itselleen tärkeät jutut.” (Mo) 

Esimerkeistä selviää, että ratkaisut ovat hyvin yksilöllisiä, eikä opettajalla ole tällaisiin 

tilanteisiin valmiita käsikirjoituksia. Opettajat näkivät tilanteissa tärkeäksi kodin ja koulun 

välisen yhteistyön ja avoimuuden, sekä sen, että lapsella on musiikintunnilla mahdollisim-

man hyvä olla. Vakaumuksen tuomista rajoitteista musiikintunneilla ei ole haluttu tehdä 

isoa ongelmaa, varsinkin jos se on koskenut vain joitakin osia musiikinopetuksessa. Musii-

kinopetusta ei kuitenkaan haluta supistaa tai yksipuolistaa siksi, ettei joku oppilas voi osal-

listua, vaan joissain tilanteissa oppilas vapautetaan opetuksesta hetkellisesti tai hänelle 

kehitellään väliaikaisesti muuta tekemistä tai opetusta. Joskus opetusta eriyttävillä toimen-

piteillä voidaan järjestää opetusta niin, että lapsi voi osallistua opetukseen vaikka soveltu-

vin osin. Jos oppilas saa soittaa vain tiettyjä soittimia, se voidaan huomioida opetusta 

suunniteltaessa. 
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Oppilaan oikeus eriyttämiseen 

Kysyin haastattelutilanteessa opettajilta, pitävätkö he eriyttämistä tärkeänä musiikin ope-

tuksessa. Opettajat olivat hyvin tietoisia siitä, että opetussuunnitelman mukaan jokaisella 

oppilaalla on oikeus eriyttämiseen. He näkivät opetuksen lähtökohtana eriyttämisen ja piti-

vät opetuksen eriyttämistä selviönä. Etenkin musiikkiluokanopettajat kokivat eriyttämisen 

luontevaksi osaksi opetusta ja oppituntia, eivätkä sanojensa mukaan aina tiedostaneet eriyt-

tävänsä opetusta. Tämä voi johtua siitä, että heillä on koulutuksensa kautta enemmän väli-

neitä eritasoisten oppilaiden huomioimiseen musiikin opetuksessa kuin luokanopettajilla. 

Luokanopettajat taas korostivat opetussuunnitelman mukaista etenemistä opetuksen järjes-

tämisen suhteen. 

”Sehän on selvää, että meillä on opetussuunnitelma, niin siinähän me ollaan jo 

jouduttu pohtimaan eriyttämistä. Mun täytyy sen suunnassa sitte edetä.” (Lo) 

”Oppilaan ja ryhmän kannalta on ihan olennainen osa että eriyttämistä tehdään.” 

(Mo) 

”Kyllä se eriyttäminen pitää tottakai aina tiedostaa. Mut en mä osaa eriyttää sitä 

miksikään erilliseksi toiminnaksi vaan se liittyy ihan siihen normaaliin oppituntiin 

ja on ihan normaali osa sitä opetusta.” (Mo) 

Erilaiset oppijat 

Erilaiset oppijat –kuvauskategoria sisältää oppimiseen liittyviä eroja, joita opettajat nosti-

vat esille haastatteluissa. Toiset omaksuvat musiikkia ja ylipäätään uusia asioita helpom-

min kuin toiset, jotka tarvitsevat muita enemmän opettajan apua ja tukea. Alaluokilla kaik-

ki eivät vielä osaa lukea, mikä tulee huomioida uuden laulun opetuksessa. Oppilaat myös 

oppivat eri tavoin, jolloin tulee kiinnittää huomiota opetustapojen monipuolisuuteen.  

Luokanopettajien ja musiikkiluokanopettajien aineistosta nousseet merkitysyksiköt erilai-

sista oppilaista kuvaavat kaikki jollakin tavalla oppilaita erilaisina oppijoina. Toinen oppii 

uuden asian hetkessä ja kokeilee heti rohkeasti taitojaan ja rajojaan. Joku taas tarvitsee 

enemmän aikaa ja harjoittelua uuden asian kanssa ja voi olla arempi kokeilemaan taitojaan 

käytännössä. Yksi asennoituu oppimiseen avoimesti ja positiivisesti, toinen esiintyy va-

rauksellisena ja lämpenee hitaasti uusien asioiden edessä. Opettajan tulisi tuntea oppilaan-
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sa, jotta osaisi suunnitella opetustaan vastaamaan mahdollisimman hyvin erilaisiin oppi-

mistyyleihin ja huomioida erilaiset luonteenpiirteet.  

”Toinen tarvitsee vain enemmän aikaa ja sillon mää käytän sitten joko tukitunteja 

tai muuten annan yksilöllisempää ohjausta.” (Mo) 

”Jos on aktiivinen ja yritteliäs, niin kyllähän se sitten tuottaa tuloksiakin.” (Lo) 

”Toiset lapset on hirvittävän arkoja. Että miten saada kaikista kaivettua se uskal-

lus, että rohkenis kokeilla uusia juttuja. Esimerkiksi rumpujen soiton suhteen osalla 

on hirveä kynnys.” (Lo) 

6.2.2 Opettaja eriyttäjänä 

Tutkimuksen toinen päätulos, eli yksi kolmannen tason kuvauskategoria on Opettaja eriyt-

täjänä. Se rakentuu viidestä toisen tason kuvauskategoriasta, joita ovat Oppilaantuntemus, 

Eriyttämisen suunnittelu, Motivointi ja palautteen antaminen, Opettajan merkitys ja 

valmiudet sekä Eriyttämisen resurssit ja haasteet. Nämä toisen tason kategoriat sijoittui-

vat tulosavaruudessa otsikkonsa alle sillä perusteella, että ne ilmentävät opettajan keinoja 

hallita ja toteuttaa eriyttämistä. Opettaja toimii itse tiettyjen resurssien puitteissa, omista 

lähtökohdistaan, kuten oppilaatkin. Pääasiassa toisen tason kuvauskategoriat istuivat luon-

tevasti juuri tähän kategoriaan juuri opettajalähtöisten merkitysten kautta. 

Opettajan rooli opetuksen eriyttämisessä nousi keskiöön niin luokanopettajien kuin mu-

siikkiluokanopettajienkin aineistoissa. Opettajan tulee tuntea oppilaansa, tiedostaa eriyttä-

misen tarpeet ja selvittää ne ryhmä- ja lapsikohtaisesti. Koulutus, kokemus ja tietämys ope-

tuksen eriyttämisen tärkeydestä lisäävät motivaatiota ja halua opetuksen eriyttämiseen. 

Yhtenä tärkeimmistä tekijöistä opetuksen eriyttämisessä pidettiin opettajan rohkaisevaa 

palautetta sekä motivointia. 

Etenkin musiikkiluokanopettajat olivat sitä mieltä, ettei eriyttämistä tapahdu läheskään 

tarpeeksi alakoulun musiikin opetuksessa. Heidän kokemuksensa mukaan vain luokanopet-

tajan pätevyyden omaavilla opettajilla ei ole riittävän laajaa musiikkikasvatuksen koulutus-

ta, jotta he pystyisivät toteuttamaan musiikin opetuksen eriyttämistä tarpeeksi hyvin. Hei-

dän mukaan peruskoulujen musiikinopetuksessa olisi paljon parannettavaa, jotta yleisen 

opetuksen luokkien lapset olisivat mahdollisimman tasavertaisessa asemassa toisiinsa näh-

den. Kritiikki kohdistui etenkin luokanopettajankoulutusta kohtaan, joka ei anna riittäviä 
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opettaja tuntee ryhmänsä ja yksittäisten oppilaiden tilanteet ja tarpeet, on hänen helpompi 

suunnitella oppitunnit myös eriyttämisen näkökulmasta.  

”Jos joku lapsi on niin sanotusti rytmitajuton, sillä on mahdollisesti joku muu osa-

alue, se voi olla hyvä laulaja tai vastaavaa. Tai joku aivan onneton yhden nuotin 

laulaja voi olla silti rytmisesti vahva” (Lo) 

Osa alakoulun musiikinopettajista opettaa koulussa vain musiikkia. Myös musiikkiluokan-

opettajat voivat opettaa oman luokkansa lisäksi musiikkia tavallisen luokan oppilaille. Täl-

löin oppilaantuntemus voi jäädä ohueksi, sillä opettaja näkee oppilaita vain kerran tai kaksi 

viikossa. 

”Sitte näillä tavallisilla luokilla, varsinkin kun ryhmät on isoja, jos nähdään vaikka 

kerran viikossa niin se oppilaantuntemuski on heikompi ja se tekee siitä eriyttämi-

sen ja lähtötason selvittämisestä huomattavasti haastavampaa”. (Mo) 

Oppilaan taitotason testaamisen suhteen esiintyi varianssia sekä luokanopettajien että mu-

siikkiluokanopettajien kesken. Osa luokanopettajista ja musiikkiluokanopettajista käyttivät 

laulukokeita tai testejä osana normaalia käytäntöä, osa taas ei testannut oppilaita erikseen 

tehtävillä testeillä, vaan selvittivät taitotason ainoastaan tekemisen ja havainnoinnin kautta. 

Opettajat kokivat, että hyvän oppilaantuntemuksen saavuttaminen on pitkä prosessi, ja eri-

tyisesti oppilaiden ongelmien tunnistaminen vie aikaa. 

”Se on tosi pitkä prosessi, että kun tulee uus ryhmä niin voi sanoa että joskus vuo-

denvaihteen seutuvilla on jonkinlainen käsitys kaikista. Että ne vahvat on erottunu 

sieltä. Mutta se minkälaisia probleemeja niillä heikommilla on, niin se ottaa ai-

kaa.” (Lo) 

”Alkupäässä sen taitotason kartottaminen lähtee siitä että mää kattelen missä men-

nään, erilaisten harjoituksien kautta.” (Lo) 

”Mullon laulukokeet, että lauletaan erikseen kaikkien lasten kanssa. Se tehään ihan 

kahden kesken ja katotaan vähän sitä miten lapsi hallitsee rytmiä ja omaa ääntänsä 

ja miten hahmottaa melodioita.” (Mo) 

”En ole koskaan pitänyt mitään tasotestejä, se vaan siinä tunnin myötä selviää ku-

ka pystyy ja kuka ei.” (Mo) 
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Sekä luokanopettajat että musiikkiluokanopettajat pitivät oppilaiden musiikillisten kiinnos-

tuksen kohteiden selvittämistä tärkeänä. Pääasiassa kiinnostuksen kohteet sai helposti sel-

ville kuuntelemalla oppilaita ja keskustelemalla heidän kanssaan musiikista. Opettajien 

kokemuksen mukaan oppilaat myös ilmaisevat opetustilanteessa helposti mistä musiikista 

pitävät tai eivät pidä.  

”Se on helppoa, nykylapset ilmaisee kyllä sen oman kiinnostuksensa. Vaikeampaa 

on se, että miten saat lapsen kiinnostumaan asiasta jota hän ei ennestään tunne.” 

(Mo) 

”Käytetään luokassa taustamusiikkia ja oppilaat kertovat mistä tykkäävät tai eivät 

tykkää. Aika avoimesti pienetkin oppilaat ilmaisevat mielipiteensä.” (Lo) 

Eriyttämisen suunnittelu 

Opettajien käytänteet eriyttämisen suunnittelun suhteen vaihtelivat siten, että osa mietti 

eriyttämistä etukäteen sen lisäksi, että reagoi muuttuviin tilanteisiin ja muokkasi opetusta 

tarpeen vaatiessa. Suurin osa taas koki eriyttämisen suunnittelun vähemmän tärkeäksi ja 

eteni opetuksessa tilanteen vaatimalla tavalla muokaten tarvittaessa samalla opetusta. Opet-

tajan työkokemus vaikutti siihen, kuinka paljon hän suunnitteli eriyttämistä etukäteen. 

Kaikki haastattelemani opettajat olivat kokeneita ja pitkän työuran omaavia, jolloin heillä 

oli tietyt hyväksi havaitut käytänteet ja metodit opetuksessaan. Niiden kautta eriyttämistä 

tapahtui jatkuvasti, ikään kuin suunnittelematta. Varianssia suunnittelun suhteen olisi voi-

nut ilmetä enemmän, jos osa haastateltavista olisi ollut vastavalmistuneita, kokematto-

mampia opettajia.  

”Alkuvaiheessa tein sitä eriyttämisen suunnittelua enemmän. Nyt kymmenen vuo-

den kokemuksella se tulee luontevasti. Että mä kykenen nopeasti siinä tilanteessa 

hakemaan eri vaihtoehtoja. Rehellisesti sanoen en kovin paljon sitä suunnittele, 

koska oppituntitilanne on loppujen lopuksi se missä sitten reagoin. Jos kauhean 

tarkkaan oon sitä eriyttämistä suunnitellu, niin joudun sitä kuitenkin vielä muok-

kaamaan.” (Mo) 

”Yleensä sitä yrittää miettiä etukäteen, mutta siinä tilanteessa sitte pitää vaikka jo-

tain rytmiä yksinkertaistaa. Että yrittää ennakoida mutta myös siinä tilanteessa 

reagoin sitte.” (Lo) 
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”Sitä eriyttämistä tekee vähän niin kuin tiedostamattaan kokoajan, niinku jatkuvas-

ti seuraa sitä tilannetta että mikä menee ja mikä ei mene.” (Lo) 

 

Motivointi ja palautteen antaminen 

Opettajan kokivat keskeiseksi tehtäväkseen musiikin opetuksessa motivoinnin sekä rohkai-

sevan ja kannustavan palautteen antamisen. Heidän kokemuksensa mukaan joskus riittää, 

että saa muutaman oppilaan mukaan, jolloin kaikki muutkin innostuvat ja rohkaistuvat mu-

sisoimaan.  

”Pidän tärkeänä tsemppaamista, annetaan lapselle tunne että hän pystyy siihen.” 

(Mo) 

”Yritetään saada aikaan positiivinen massahysteria. Suurin osa lapsista on kouku-

tettavissa: kun saadaan pari sinne mikkiin laulamaan niin kohta siellä on neljä 

muutaki. Tai jos rumpusetti näyttää monimutkaiselta, niin kun siellä on käynyt pari 

kaveria niin se kynnys madaltuu.” (Lo) 

Opettajat pitivät tärkeänä myös sitä, että oppilailta vaaditaan yrittämistä ja omien rajojen 

laajentamista. Musiikkiluokilla vaatimustaso voi olla korkeampi, sillä opettajat tuntevat 

oppilaiden musikaalisuuden ja musiikillisen orientaation. Toisaalta tiedostettiin, että mu-

siikissa on tärkeää se, ettei lapsi joudu traumaattisesti ylittämään omaa mukavuusaluettaan. 

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua musisointiin omilla taidoillaan ja nauttia mu-

siikista.  

”Minusta musiikissa on hirveen tärkeää, ettei joudu ylittämään omaa mukavuus-

aluettaan, koska siitä on jäänyt monelle traumaattisia kokemuksia. Ei esimerkiksi 

mitään laulukokeita luokan edessä.” (Lo) 

”Kaikki saisivat osallistua kykyjensä mukaan, että jäis semmonen positiivinen ko-

kemus. Annetaan kaikille mahdollisuus osallistua.” (Lo) 

”Innostaminen, rohkaisu ja vaatiminen ovat ne kolme tärkeintä asiaa tässä.” (Mo) 

”Musiikkiluokalla perustaso on korkeampi, joten näiltä lapsilta voi vaatia ku mä 

tiedän mitä ne osaa. Jos joku ei tee kunnolla niin sanon että nyt skarppaa ja tee 

kunnolla.” (Mo) 
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Opettajan oma innostuneisuus opettamaansa asiaa kohtaan koettiin merkittäväksi niin työs-

sä jaksamisen kuin oppilaiden innostumisen suhteen. Kun opettaja on itse innostunut opet-

tamastaan asiasta, se välittyy oppilaillekin. Opettajat näkivät motivoinnin keinona myös 

positiivisen ja realistisen palautteen antamisen oppilaille.  

”Kannustaminen ja innostaminen, opettajan positiivinen asenne lapseen. Innostava 

opettaja saa toivon mukaan lapsetki innostumaan musiikista.” (Lo) 

”Ne on herkullisia tilanteita kun voi sanoa jollekin vaikka kuudesluokkalaiselle että 

tajuatko sulla on tosi hyvä lauluääni ja sävelpuhtaus. Toki pitää olla tarkkana ettei 

anna yltiöpositiivista palautetta, että se on niinku realistista.” (Mo) 

Opettajan merkitys ja valmiudet 

Opettajan merkitys musiikin opetuksessa on keskeinen. Opettajan valmiudet, niin koulu-

tukselliset, taidolliset kuin tiedollisetkin, vaikuttavat siihen, miten hyvin hän pystyy ope-

tusta eriyttämään olemassa olevien resurssien puitteissa. Haastattelemani opettajat kokivat, 

että lapset ovat helposti epäreilussa asemassa musiikin opetuksen suhteen, sillä opettajan 

taidot ovat keskeisessä roolissa musiikin opetuksessa. Jos opettajalla ei juurikaan ole mu-

siikillisia taitoja tai valmiuksia, se näkyy väistämättä opetuksessa. Tällainen tilanne voi 

olla etenkin normaaliluokilla, jossa musiikkia voi opettaa luokanopettaja jopa ilman min-

käänlaista musiikillista koulutusta.  

”Opettajan merkitys on hirevän iso. Opettaja on aurinko. Toisaalta on kauhean 

epäreilua, että erityisesti musiikin opetuksessa opettajan taidot ovat äärettömän 

keskeisessä roolissa.” (Mo) 

”Opettaja on täysin keskeisessä roolissa, sillä opettajan taidot näkyy suoraan siinä 

mitä se luokka pystyy tekemään. Jos opettaja laulaa nuotin vierestä eikä hänellä 

ole säestystaitoa niin eihän se ole sama. Siinä korostuu sitte semmonen tsemppaus-

taito ja että miten kykenee käyttämään nauhoja ja muuta.” (Mo) 

”Opettajan persoonalla on hirveän suuri merkitys ja sillä innostavuudella. Tietysti 

jos opettaja on itse innostunut niin se siirtyy helposti myös lapsiin. (Mo) 

Osa sekä luokanopettajista että musiikkiluokanopettajista olivat koulutuksesta riippuen sitä 

mieltä, että tarvitsisivat lisäkoulutusta, jotta pystyisivät opettamaan musiikkia vielä moni-

puolisemmin. Suurin osa opettajista piti itseään hyvänä musiikinopettajana koulutuksen, 



76  

 

  

kokemuksen ja kollegoilta saadun palautteen perusteella. Halu kehittyä ja uudistua työs-

sään nähtiin opettajien keskuudessa tärkeänä. Jotkut toimivat paljon yhteistyössä opiskeli-

joiden kanssa, jolloin he saivat uusia ideoita ja uutta tietämystä työhönsä. Opettajat myös 

kierrättivät jonkin verran ideoita keskenään, jos joku oli ollut vaikkapa koulutuksessa, ja 

jakoivat näin tuoreinta tietoa toisilleen. 

”Pidän itseäni hyvänä musiikinopettajalta ja olen saanut kollegoiltakin hyvää pa-

lautetta. Mä väännyn moneen, oon kiinnostunut monenlaisesta enkä aja jollakin tie-

tyllä uralla.” (Lo) 

”Koulutusta mulla sais olla enemmän. Nykyajan tutkintoihin verrattuna tuntuu että 

vois ja pitäs tehä enemmän ja opiskella. Oon mä jotain käynykki.” (Mo) 

”Koen että on tärkeä saada välillä lisäkoulutusta. Esimerkiksi yhteistyö opiskeli-

joiden kanssa on antoisaa ja samalla tulee päivitettyä omiakin taitoja.” (Lo) 

Eriyttämisen resurssit ja haasteet 

Opettajat kokivat usein riittämättömyyden tunnetta eriyttämisen suhteen, mitä saattoi joh-

tua sidotusta lukujärjestyksestä tai puutteellisesta koulutuksesta. Ajan puute, suuret ryhmät 

ja musiikin tuntien vähyys koettiin suurimpina haasteina musiikin opetuksen eriyttämiselle. 

Lisäksi tilojen rajallisuus ja se, ettei vakituista kouluavustajaa ollut käytössä, saattoivat 

heikentää eriyttämisen toteutumista. Osa musiikinopettajista näki oppilaitaan vain kerran 

viikossa, jolloin oppilaantuntemus saattoi jäädä ohueksi, mikä taas vaikeuttaa opetuksen 

eriyttämistä.  

”Ajanpuute on haasteena, sillä musiikkia on vain yksi tunti viikossa.” (Lo) 

”Usein koen riittämättömyyden tunnetta, että en tee tarpeeksi ja lukujärjestys on 

hirveen sidottu.” (Lo) 

”Eriyttämistä rajoittaa suuret opetusryhmät, tilat ja resurssit. Jos pitää vaikka 

kolmea eriyttää niin mihin sä paat ne kaikki muut. Vakituista avustajaa ei ole aina 

käytössä, siihen se monesti tökkää.” (Mo) 

Sekä haastattelemani luokanopettajat, että musiikkiluokanopettajat olivat melko tyytyväisiä 

aineellisten resurssien, kuten soittimien ja materiaalien suhteen. Opettajat olivat myös sitä 

mieltä, ettei monipuolinen opetus ole aina riippuvainen aineellisista resursseista, vaan hei-
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dän kokemuksen mukaan asiat olivat usein järjestettävissä. Rikkaudeksi nähtiin enemmin-

kin se, jos koululla oli useita musiikinopettajia, jolloin käytössä oli opettajien eri vahvuus- 

ja taitoalueet.  

”Tähän asti resurssit on olleet hyvät, että edellinen ja nykyinen rehtori on arvosta-

nut sitä mitä me tehään ja se on näkyny siinä että me ollaan pysytty kunnon väli-

neissä. Ei mitään pröystäilykamoja mutta semmoset että voijaan tehä kaikki mitä 

tarvitaan.” (Lo) 

”Tärkeintä on opettajan oma asenne. Resurssejakin on, toki niitä voisi olla enm-

mänkin. Monia asioita voi kuitenkin tehä ilman resurssejakin, se on vaan järjeste-

lykysymys.” (Mo) 

”Se, että koululla on useampi musiikinopettaja, on rikkaus. Jokaisella on omat 

vahvuudet ja niitä voi sitten hyödyntää eri tilanteissa, kuten bändit ja kuorot.” 

(Mo) 

6.2.3 Eriyttäminen käytännössä 

Kolmas kolmannen tason kuvauskategoria, Eriyttäminen käytännössä, muodostuu kuu-

desta toisen tason kuvauskategoriasta. Kategoriat muodostuvat sekä luokanopettajien että 

musiikkiluokan opettajien käsityksistä: Realistiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen, Ar-

viointi, Alaspäin eriyttäminen, Ylöspäin eriyttäminen, Moninaiset työtavat ja opetusme-

todit, Eriyttäminen kouluajan ulkopuolella. Nämä toisen tason kuvauskategoriat oli loo-

gista sijoittaa Eriyttäminen käytännössä – otsikon alle, sillä ne kuvaavat kaikki niitä eriyt-

tämisen käytänteitä, joita haastattelemani opettajat toteuttavat työssään. Tämä päätulos 

ilmentää siis haastateltavien käsitysten kautta sitä, miten he ymmärtävät opetuksen eriyt-

tämisen ilmiön ja miten he sitä käytännössä toteuttavat.  

Oppilaantuntemuksen syvetessä opettaja tiedostaa yhä paremmin oppilaiden tarpeet ja saa 

enemmän työkaluja opetuksen eriyttämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Käytännössä 

opetuksen eriyttämisen tavat ovat moninaisia ja ne vaihtelevat riippuen ryhmän tarpeista. 

Tämän aineiston perusteella musiikin opetuksen eriyttäminen on usein luonteva osa ope-

tusta silloin, kun opettajalla on jokin hyvä metodi joka huomioi erilaiset oppijat. Haastatel-

tavien ryhmien käsitykset eivät kategoriatasolla eroa tässäkään laadullisesti toisistaan, mut-

ta joidenkin yksittäisten merkitysyksiköiden kohdalla voi olla laadullisia eroja siten, että 
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”Kun jotaki kohti tähtäillään, niin pitäis edetä pienin askelin.” (Lo) 

”Jos on päästy eteenpäin niin mun mielestä se on jo arvostettava asia, että joskus 

pitää ymmärtää laskea rimaa, eikä tehä asiasta pulttia itelleen eikä tehä siitä asias-

ta ikävää.” (Lo) 

”Ei aseteta liian vaiketa tavoitteita.” (Mo) 

”Huomioidaan jokaisen lähtötaso ja valmiudet, mitä hän on kykenevä ottamaan 

vastaan.” 

Tavoitteita pyritään saavuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Motivaation ylläpitämisen 

kannalta on tärkeää, että oppilaalle tarjotaan myös haasteita, jolloin tavoitteiden saavutta-

miseksi joutuu ponnistelemaan. Etenkin musiikkiluokanopettajat pitivät tärkeänä sitä, että 

lapset joutuivat pinnistelemään osaamisalueensa ylärajoilla. He myös pitivät tiukemmin 

kiinni tietyn yhteisen osaamistason saavuttamisesta ja riman laskeminen tapahtui vain 

poikkeustilanteissa. Tätä he perustelivat sillä, että tietyt musiikilliset taidot pitää omaksua, 

jotta voi edetä seuraavalle tasolle osaamisessaan.  

”Asetetaan realistinen tavoite, mutta kuitenkin niin, että siihen pitää aina niinku 

pinnistellä.” (Mo)  

”Jossakin tilanteessa jankataan samaa asiaa niin kauan kuin tarvii. Edistymistä ei 

tapahdu jos ei oo saavuttanut sitä tiettyä tasoa.” (Mo) 

”Mä aattelen että kaikkien pitäis saavuttaa kuitenkin se tietty taso.” (Mo) 

 

 

Arviointi 

Opettajat pyrkivät toteuttamaan opetuksen eriyttämistä myös arvioinnin kautta. Arviointi 

halutaan tehdä oppilaille läpinäkyväksi, jolloin opettaja heti lukukauden alussa kertoo op-

pilaalle mitkä ovat tavoitteet ja toimintamallit musiikintunneilla. Opettaja saattaa myös 

tarjota erilaisia vaihtoehtoja, mikäli oppilas tavoittelee vaikkapa parempaa arvosanaa. Tai-

dot eivät ainoastaan määritä arvosanaa, vaan musiikin opetuksessa pidetään yhtä tärkeänä 

oppilaan aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä musiikintunneilla. Etenkin yleisen opetuksen luok-
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kien musiikintunneilla on tärkeää, ettei ainoastaan oppilaan taitotaso määritä hänen menes-

tymistään. 

 

”Esimerkiksi nokkahuilussa harjotellaan tietty laulusto nokkahuilukoetta varten. 

Tarjoan eri vaihtoehtoja, jos vaikka tavoittelee korkeampaa musiikinnumeroa, niin 

hänellä on siihen oikeus. Silloin vaaditaan tietyn kappaleen hallintaa. Mutta jos 

tuntuu että on tyytyväinen johonkin numeroon, niin sitte se ostakaa makkaraa-

osasto on riittävä.” (Mo) 

”Arvioinnin kautta, otan lapsen mukaan siihen arviointiin. Kyllä lapsilla on tietyn-

lainen kuva omista taidoistaan ja mihin he kykenevät ja mitä he haluavat tavoitella. 

Että oon ottanut lapset hyvin avoimesti siihen arviointiin mukaan että se ei oo mi-

tään salatiedettä.” (Mo) 

”Syksyllä heti käydään läpi mistä arviointi koostuu. Etenkin ku viidennellä ja kuu-

dennella annan numeron niin heti syksyllä kerron mistä se numero koostuu. Että 

lähtökohtana on oppilaan aktiivisuus ja yritteliäs asenne.” (Lo) 

Alaspäin eriyttäminen 

Haastattelemani opettajat käsittivät alaspäin eriyttämisen toiminnoiksi, joilla opetusta tai 

harjoituksia muokataan heikomman oppilaan tarpeiden mukaan. Tämä on tarpeellista mo-

nen oppilaan kohdalla, jotta he kykenisivät osallistumaan opetukseen omalla taitotasollaan. 

Sama oppilas saattaa tarvita sekä ylös- että alaspäin eriyttäviä toimia. Joku voi olla rytmi-

sesti lahjakas mutta sävelpuhtaudessa pysyminen voi tuottaa ongelmia. Haastatteluvaihees-

sa pyrin pilkkomaan eriyttämisen tapoja musiikin eri osa-alueiden, rytmin, laulun, soiton ja 

teorian, mukaan. Lisäksi opettajat puhuivat yksilöllisen ohjaamisen tarpeesta ja eriyttämi-

sestä ajan suhteen, sillä toinen oppii nopeasti ja joku tarvitsee tuplasti enemmän aikaa sa-

man asian sisäistämiseen. 

Suuret ryhmäkoot asettavat haasteita yksilölliselle ohjaamiselle. Opettajat kokivat, että 

yksilöllinen ohjaaminen tarvittaessa on tärkeää, ja he pyrkivät löytämään tälle aikaa. Yksi-

löllistä ohjaamista tapahtui usein heti oppitunnin jälkeen, jolloin opettaja antoi oppilaalle 

ohjausta vaikka uuden soittimen soittamisessa. Opettajien mukaan, mahdollisuudet antaa 

yksilöllistä ohjausta oppitunnin aikana, ovat heikot.  
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”Jos huomaan että jokin asia ei mene perille niin sitten katotaan lapsen kanssa jäl-

keenpäin se asia.” (Mo) 

”Ei juurikaan tukiopetusta musiikissa. Joskus saatan tunnin jälkeen jollekin oppi-

laalle näyttää että miten vaikka tämä sähköbasson ote menee niin oppilas osaa sen 

sitten seuraavalla tunnilla.” (Lo) 

”Opetan ensin uuden asian kaikille yhteisesti. Jos huomaan että joku asia ei mee 

jollakin niin sitte katotaan lapsen kans yhessä se asia jälkeenpäin. (Mo) 

Tärkeänä eriyttävänä toimenpiteenä nähtiin ajan antaminen. Lähtökohtana pidettiin sitä, 

että lapsi kyllä oppii uuden asian, jos hän saa harjoitella sitä ajan kanssa ja moneen ker-

taan. Toistuvat harjoitukset ovat musiikin opetuksessa oleellisia ja omiaan harjoittamaan 

lapsen pitkäjänteisyyttä. 

”Annan aikaa siihen harjoittelemiseen ja treenaamiseen.” (Lo) 

”Lähtökohtana on se, että lapsi kyllä oppii ku sille antaa sen ajan. Että siinä het-

kessä ei tarvi kaikkien osata, mutta lähetään liikkeelle siitä että jokainen oppii ja 

pystyy.” (Lo) 

”Joku tarvii useamman harjoituksen.” (Mo) 

Opettajilla tuntui olevan monia keinoja eriyttää opetusta alaspäin rytmin osalta. Opetusti-

lanteessa huomaa helposti, jos oppilaalla on vaikeuksia pysyä rytmissä. Koulusoittimissa 

on paljon rytmisoittimia, joista osa on helpompi hahmottaa tai ne ovat rytmisesti vähem-

män hallitsevia. Myös itse rytmejä voi helpottaa ja keskittyä vaikka perussykkeessä pysy-

miseen. Luokanopettajat käyttävät kouluavustajia, jos lapsella on motorisia vaikeuksia tai 

hän tarvitsee muuten tukea oppimistilanteissa. Opettajat käyttävät myös paljon vertaisop-

pimista rytmien opetuksessa, sillä taitavamman oppilaan esimerkki voi auttaa ja tukea hei-

kompaa rytmin oppimisessa ja sykkeessä pysymisessä. 

”Rytmisoitimissa perussykkeeseen palaaminen.” (Mo) 

”Annetaan lapselle semmonen soitin, vaikka sheikkeri tai syntikan mattosaudi, mi-

kä ei oo rytmisesti niin määräävä. Tamburiini on aika vaativa jo.” (Mo) 

”Jos on vaikeuksia perusrytmissä, niin mä saatan panna siihen viereen semmosen 

lapsen joka hahmottaa rytmiä paremmin. Kun kaksi lasta soittaa samaan rumpuun 
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malletilla niin se toinenkin jolla on ongelmia hahmottaa rytmiä näkee siinä liik-

keessä että nyt mun pitäs tämmösessä tempossa soittaa.” (Lo) 

Alaspäin eriyttäminen laulamisessa liittyi opettajien vastauksissa sävelpuhtauteen ja sävel-

korkeuteen. Etenkin luokanopettajat pitivät tärkeänä sitä, että saavat lapset osallistumaan 

lauluun omalla äänellään. Oppilasta kannustetaan laulamaan ainakin ryhmän mukana jos 

hänellä on vaikeuksia pysyä sävelessä ja tarvittaessa kappaletta voidaan transponoida ma-

talammaksi. Musiikkiluokanopettajat korostivat, että laulamisen perusasiat tulee olla kun-

nossa. Muun muassa hyvän lauluasennon löytämiseen käytetään tarvittaessa enemmän ai-

kaa. Lasta ei myöskään laiteta mikrofoniin laulamaan vasten omaa tahtoa. 

”Kiinnitetään huomiota perusjuttuihin, vaikka mikä on hyvä lauluasento. Perusju-

tut pitää saada kuntoon ja se vaatii joskus paljon työtä.” (Mo) 

”Esimerkiksi mikrofoniin laulaminen pitäisi lähteä omasta vapaasta tahdosta, ke-

tään ei pakoteta.” (Mo) 

”Jos laulussa ja sävelpuhtaudessa on vaikeuksia, niin riittää, että laulaa ryhmässä 

mukana. Tarvittaessa soitan melodiaa mukana.” (Mo) 

Soittamisen eriyttäminen nähtiin tarpeellisena ja samalla melko helppona. Musiikkiluokilla 

jokainen oppilas harrastaa jotain soitinta ja musiikkiluokan opettajat tekevät yhteistyötä 

oppilaiden soitonopettajien kanssa. Erilaisten soittimien, kuten kitaran, hahmottaminen voi 

olla vaikeaa, jolloin käyttöön voidaan ottaa helpotettuja sointuja ja stemmoja. Pienemmillä 

oppilailla motoriikka ei vielä riitä kaikkien soittimien soittamiseen, jolloin opettaja helpot-

taa soittotehtävää eri tavoin.  

”Kitara voi olla motorisesti hirmu hankala hahmottaa. Otetaan sitten helpotetut 

kolmen kielen soinnut käyttöön.” (Mo) 

”Pienemmillä oppilailla voi olla ihan motorinen kömpelyys vielä soittamisessa. Et-

tä joku kahdella malletillaki soittaminen jolleki pikkuoppilaalle vuorokäsin voi olla 

vielä tosi haastavaa. Niin siinä tilanteessa pitää keksiä että no soitakki yhtä aikaa 

tai soita vaan pelkästään sillä toisella malletilla. Otetaan myöhemmin sitte mo-

lemmat siihen matkaan.” (Lo) 

Luokanopettajat eivät kokeneet suurta eriyttämisen tarvetta musiikinteorian osalta, sillä 

alakoulussa opetellaan musiikin peruskäsitteistöä musisoinnin ja harjoitusten yhteydessä. 
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Musiikkiluokilla teoriassa mennään syvemmälle ja oppilaat saavat tarvittaessa tukiopetus-

ta. 

”Heikommille tukiopetusta musiikinteoriasta.” (Mo) 

”Teoriassa en kyllä mene kauheen syvälle, että se aines kertautuu alakoulussa vuo-

desta toiseen niin jokainen omaksuu sen varmaan ihan hyvin. Kolmannella aloite-

taan nokkahuilu ja siinä tulee sitä musiikin peuskäsitteistöä ja nuotinlukutaitoa.” 

(Lo) 

Ylöspäin eriyttäminen 

Opettajat kohdistivat ylöspäin eriyttäviä toimenpiteitä edistyneemmille oppilaille, jotka 

harrastivat yleensä vapaa-aikanaan musiikkia. Opettajat määrittelivät ylöspäin eriyttämistä 

siten, että ryhmän tasoon nähden taitavammalle oppilaalle annetaan vaikeampia tehtäviä tai 

niin sanottuja luottotehtäviä. Opettajat kokivat, että alkuvaiheessa uuden ryhmän kanssa 

eriytetään usein harrastuneita oppilaita, sillä he erottuvat helpommin joukosta. Ylöspäin 

eriyttäminen tähtää samaan kuin alaspäin eriyttäminenkin: pyritään antamaan oppilaalle 

hänen taitotasonsa mukaista tekemistä ja haasteita, jolloin oppiminen on mielekästä. Ylös-

päin eriyttämistä tapahtui rytmin, laulun, soiton ja teorian osalta. Musiikinopettajat käytti-

vät jonkin verran taso-opetusta edistyneemmille oppilaille soolo-opetuksen muodossa. Op-

pilaille annettiin myös mahdollisuus kertoa omasta musiikillisesta erityisosaamisestaan 

toisille. 

”Tottakai sille taitavammalle voidaan antaa niitä vaikeampia tehtäviä että sitä 

kautta autetaan eteenpäin.” (Mo) 

”Alkuvaiheessa niitä parhaita vasta eriytetäänki, että ne pääsee ensin töihin. Niillä 

on pitempi musiikkiura ja koska ne on niin aktiivisia, niin nille pitää tarjota taitojen 

mukaista tekemistä, että ei voi aina vaan laulaa niitä helppoja koululauluja.” (Lo) 

Aineiston mukaan taitavampia ja edistyneempiä laulajia huomioitiin siten, että heille an-

nettiin soolotehtäviä, mahdollisuus laulaa mikrofoniin tai haastavampia stemmoja. Niille, 

jotka olivat innokkaita laulamaan mikrofoniin, pyrittiin antamaan siihen mahdollisuuksia 

taitotasosta riippumatta. Näin ylöspäin eriyttäminen kohdistuu taitavimpien oppilaiden 

lisäksi aktiivisiin, innokkaisiin ja kokeilunhaluisiin oppilaisiin.  
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”Lahjakkaat saavat kokeilla mikrofonilaulua sekä käyttää toista tai kolmatta ääntä. 

Toisaalta jos lahjakas joutuu aina laulamaan säestysääntä niin hän voi joskus ha-

luta laulaa sooloa. Että sen kanssa tasapainoileminen.” (Mo) 

”Osa lapsista on hirveen innokkaita laulamaan sooloja, että haluaa laulaa yksin. 

Semmosellekin pitää antaa tilaa.” (Lo) 

Edistyneemmät soittajat käyvät yleensä soittotunneilla vapaa-ajallaan ja ovat hyviä omassa 

soittimessaan. Lisäksi uuden soittimen omaksuminen on helpompaa jos osaa nuotit. Haas-

tattelemani opettajat pyrkivät käyttämään soittotaitoisten oppilaiden taitoja mahdollisim-

man paljon hyödyksi musiikintunneilla antamalla heille erilaisia soittotehtäviä, kuten säes-

tystä pianolla. Taitaville soittajille annetaan myös haastavampia stemmoja soitettavaksi, tai 

he saavat toimia säestystehtävissä erilaisissa tilaisuuksissa.  

”Jos harrastaa musiikkia ja käy soittotunneilla, niin haluan antaa mahdollisuuden 

että hän saa näyttää taitoaan ja voi hyödyntää sitä taitoaan, on sitte vaikka pianos-

sa soittamassa.” (Lo) 

”Meillä alkaa kolmannella jousi- ja puhallinsoitinkoulu. Mulla on niin sanottu 

opettajastemma, että ne jotka ovat soittamisessa pidemmällä voivat soittaa sitä 

opettajastemmaa.” (Mo) 

Taitavampien eriyttäminen rytmin osalta koettiin melko helpoksi, sillä rytmejä voi vaikeut-

taa loputtomiin. Eräällä musiikkiluokan opettajalla on käytössä vapaaehtoinen rumpudip-

lomi, jota varten oppilaat saivat harjoitella erilaisia komppeja. Erilaiset rytmisoittimet voi-

vat myös osaltaan toimia eriyttävinä välineinä. 

”Vahvempien kanssa mä oon eriyttänyt rytmiä suffleen, mikä on erittäin vaikea. 

Lahjakkaallakin on oikeus pinnistellä että ei aina mee kaikki heti.” (Mo) 

”Rytmisesti lahjakkaampi voi hahmottaa peryssykkeen päälle vaikka mansikkakeit-

tokompin helpostikin.” (Mo) 

”Jos on joku hyvä rumpali ja muut opettelevat perus beatia soittamaan, niin mä 

voin keksiä hänelle jonkun vaikeamman kuvion.” (Lo) 

”Jos jollakin on vahva rytmitaju, niin sitte hän saa soittaa vaikka djembeä.” (Lo) 
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Aineiston mukaan ylöspäin eriyttämisen tarve teorian osalta on vähäinen, sillä etenkin ylei-

sen opetuksen luokalla teoria on musiikin opetuksessa melko pienessä roolissa. Toisaalta 

jos oppilas on opiskellut musiikinteoriaa vapaa-ajallaan, koulumusiikin teoria voi tuntua 

pitkästyttävältä. Luokanopettajien kokemuksen mukaan taitavammilla on tällaisessa tilan-

teessa mahdollista näyttää taitojaan ja saada tämän kautta onnistumisen kokemuksia. 

”Musiikkia harrastavalle musiikkikäsitteet soittamisen osalta aukeavat helpommin. 

Tällaisella koulumusiikin läpikäyminen voi olla pitkästyttävää, mutta sitte toisaalta 

hän saa päteä että osaan tämän hyvin. Hän saa vaikka olla apuopettajana siinä ja 

neuvoa toisille.” (Lo) 

Moninaiset työtavat ja opetusmetodit 

Haastattelemani opettajat pitivät opetuksen ja eriyttämisen käytännössä lähtökohtana mo-

nipuolisia työtapoja ja opetusmenetelmiä. He kokivat tärkeäksi sen, että musiikissa tehdään 

harjoituksia musiikin eri osa-alueilla ja eri musiikkityyleillä. Musiikintunneista haluttiin 

tehdä mielenkiintoisia ja monipuolisia vaihtelemalla eri osa-alueita tukevia harjoitteita. 

Oppilas saattaa olla vaikka kielellisesti lahjakas, jolloin sitä voidaan hyödyntää laulujen 

sanoituksissa musiikillisista taidoista riippumatta. Musiikintunneilla pyritään laulamaan 

mahdollisimman paljon sekä tekemään asioita myös pienryhmissä. Opettajat pitivät musi-

sointiprosessia itsessään arvokkaana, minkä lisäksi musiikin esittäminen toisille koettiin 

mielekkäänä ja palkitsevana. Kun lähtökohtana on positiivinen tekemisen meininki turval-

lisessa ilmapiirissä, oppilaat yleensä osallistuvat musisointiin mielellään. 

”Pidän lähtökohtana monipuolisuutta, että tehdään laajasti ja monipuolisesti kaik-

kea musiikin eri osa-alueilla ja eri musiikkityyleillä.” (Mo) 

”Esitetään musiikkia myös toisille oppilaille, että ei pelkästään musisoida oman 

luokan kesken. Prosessin on tärkeä, mutta myöskin se produktio, että muutkin nä-

kee mitä me ollaan tehty.” (Lo) 

”Käytetään monipuolisia harjoitteita jotka tukis kaikkia osa-alueita.” (Lo) 

”Esitän asian niin että kaikki tekee, että ku on positiivinen lähtökohta niin yleensä 

lapset tekevät, meni miten meni. Että se prosessi on tärkein ja lopputuloski yleensä 

hieno ku se saa ajan kans kypsyä.” (Lo) 
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Aineiston mukaan yksi yleisimpiä eriyttämisen muotoja musiikintunneilla on erilaisten 

stemmojen soittaminen tai laulaminen. Stemmoilla voi helposti helpottaa oppilaan osallis-

tumista tai haastaa taitavampaa oppilasta. Opettajan tehtävänä on luoda sellainen ilmapiiri, 

että jokainen on omassa tehtävässään tärkeä ja kaikki saavat osallistua omilla taidoillaan.  

”Mun mielestä eriyttäminen on sovitusteknisesti aika selkeä. Että ku tuntee oman 

luokkansa niin pystyy tekemään sovituksia sen mukaan että jos siellä on vaikka tai-

tavia viulisteja niin niille haastavampaa. Ja toisaalta aloitteleville sitten helpompia 

sovituksia.” (Mo) 

”Pyrin suunnittelemaan esimerkiksi jotain orkesterituntia sillä tavalla että kaikille 

löytyy joku sopiva tehtävä. Että vaikka se ois vaan se yks triangelin isku niin se on 

aivan yhtä tärkeä kuin se että joku soittaa kellopeliä.” (Lo) 

Luokanopettajat pyrkivät integroimaan musiikkia muihin oppiaineisiin mahdollisuuksien 

mukaan. Tämä ehkä korostui luokanopettajien aineistossa siksi, että musiikintunteja on 

yleisessä opetuksessa niin vähän. Osa musiikkia opettavista luokanopettajista kertoi laula-

vansa päivittäin oppilaidensa kanssa ja käyttävänsä musiikkiliikunnan harjoitteita.  

”Ruukaan laulaa paljon muillakin tunneilla, että joka päivä jotakin lauletaan.” 

(Lo) 

”Käytän itse opetuksessa paljon musiikkiliikuntaa. Liikunnan kautta esimerkiksi 

rytmin opettaminen on tosi antoisaa.” (Lo) 

Musiikkiluokan opettajat nostivat säännöllisen harjoittelun tärkeyden osaksi musiikin op-

pimista. Musiikkiluokalla jokainen harrastaa jotain soitinta ja vaatimukset ovat muutenkin 

korkeampia kuin yleisen opetuksen luokilla. 

”Hirmu tärkeää musiikissa on säännöllinen harjoitteleminen. On se taito mikä ta-

hansa niin kun sä harjottelet sitä säännöllisesti niin sää vähitellen alat siitä nautti-

maan ja sää haluatkin päästä seuraavalle tasolle.” (Mo) 

Sekä musiikkiluokan opettajat että luokanopettajat pyrkivät käyttämään opetuksessaan 

mahdollisimman paljon käytännöstä nousevia harjoitteita. Etenkin leikkien avulla opitaan 

huomaamatta haastavampiakin asioita. Kun harjoitteita tehdään koko keholla ja moniaisti-

sesti, jokainen voi hyödyntää oppimisessaan eri osa-alueita. Yksi oppii näkemällä kun 

muut tekevät, toinen oppii kokeilemalla ja kolmas kuuntelemalla.  
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”Rummuissa esimerkiksi beatcompissa käytän tämmöstä leikkikaverivertausta: 

päällimmäinen käsi haluaa olla sekä jalan että alimmaisen käden kaveri, mutta ne 

ei voi ikinä olla samaan aikaan huoneessa. Siksi pitää välillä sen päällimmäisen 

käden olla siellä hetken aikaa yksin.” (Lo) 

”Mä meen aika paljo leikkien avulla. Että me laikitään ja tehdään ja oppilaat oppi-

vat samalla huomaamattaan asioita. Esimerkiksi säveltapailua ja musiikinteoriaa 

mennään ihan leikin kautta.” (Mo) 

”Rytmin osalta tehdään paljon toiminnallisia, kehollisia harjotuksia ja lähdetään 

sitä kautta ja sitten siirrytään vaikka siihen soittimeen.” (Lo) 

”Tehdään paljon kehollisia harjoitteita ja vaikka rytmiratoja vanteista.” (Lo) 

”Kun tehdään koko keholla niin se tulee tavallaan moniaistisesti.” (Lo) 

Lähtökohtaisesti opettajat pitivät tärkeänä sitä, että opetuksessa lähdetään liikkeelle hel-

poista asioista ja harjoitteista ja edetään kohti vaikeampaa ja haastavampaa tasoa. Tämä 

onnistuu pilkkomalla opetusta pienempiin osiin ja selkeyttämällä omaa opetustaan. Opetta-

jan tulee varmistaa, että jokainen on ymmärtänyt annetut ohjeet joiden suunnassa edetään.  

”Pilkon opetusta pieniin osiin. Tai jos on useampi raaja samaan aikaan käytössä 

niin samaan aikaan mutta riittävän hitaasti.” (Mo) 

”Lähetään yksinkertaisesta ja edetään eteenpäin niin että on tavallaan helppo läh-

teä sieltä tosi helpoista jutusta ja vähitellen kasvattaa sitä osaamista. Kaikkien 

kohdalla.” (Mo 

”Annan selkeät ohjeet, kertaan että kaikki ymmärtää ja lopuksi kysyn vielä siltä 

viimeiseltä hännänhuipulta että mitä tehdään.” (Lo) 

Samanaikaisopetus antaa opettajalle enemmän pelivaraa opetuksen eriyttämisen toteutta-

misessa, kun paikalla on toinenkin aikuinen. Luokanopettajat ja musiikkiluokanopettajat 

käyttivät paljon samanaikaisopetusta, eli opettivat toisen opettajan kanssa yhdessä yhdiste-

lemällä väliaikaisesti oppilasryhmiä. Tämä käytäntö toistui säännöllisesti tiettyjen oppiai-

neiden puitteissa. Erilaiset yhteislaulutilaisuudet tai yhteiset juhlaharjoitukset ovat tavalli-

nen osa koulun toimintaa. Luokanopettajat tekivät myös yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, 

minkä he katsoivat rikastuttavan opetusta. 
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”Meillä pyörii samanaikaisopetus kokoajan.” (Mo) 

”Meillä on tällä koululla vahva yhteislauluperinne. Että kerran kuukaudessa jär-

jestetään salissa yhteislaulutilaisuus, jossa oppilaat pääsevät laulamaan sooloa 

mikkiin ja soittamaan bändisoittimia.” (Lo) 

”Tykkään ottaa harjottelijoita luokkaan sen takia että sieltä saa uusia ideoita ja 

tuoreempaa näkemystä. Olen tehnyt yhteistyötä vakan opiskelijoiden ja okl:n opis-

kelijoiden kanssa.” (Lo) 

Eriyttäminen kouluajan ulkopuolella 

Osa opetuksen eriyttämisestä tapahtuu kouluajan ulkopuolella. Etenkin yleisen opetuksen 

kouluissa on paljon kerhotoimintaa, johon jokaisella lapsella on oikeus osallistua taidoista 

riippumatta. Musiikinopettajien ja koulun resursseista riippuen koululla saattaa toimia 

monta erilaista musiikkikerhoa. Haastattelemillani kouluilla, joissa ei ollut musiikkiluokka-

toimintaa, pyöri kitarakerho, rumpukerho, ukulelekerho, bändikerho ja biisikerho, jossa 

tehtiin itse biisejä sanoituksista ja sävellyksistä alkaen. Opettajat saattoivat ohjata ja ehdot-

taa oppilailleen erilaista kerhotoimintaa, jos katsoivat oppilaalla olevan tarvetta lisäharjoi-

tukseen tai potentiaalia tietynlaiseen musiikilliseen toimintaan.   

”Meillä on muutaman vuoden pyörinyt kitarakerhot ja bändikerhot.” (Lo) 

”Meillä on biisikerho, ukulelekerho ja rumpukerho.” (Lo) 

”Osan musikaalisuutta ruokitaan sillä tavalla että ne käy biisikerhossa säveltämäs-

sä. Osa näistä tuotoksista on päässyt jopa levylle.” (Lo) 

Joskus oppilaalla on mahdollista käydä harjoittelemassa koulun soittimilla kouluajan ulko-

puolella. Tämä on kuitenkin haasteellista järjestää, sillä siihen tarvittaisiin valvontaa johon 

koulun resurssit eivät yleensä riitä. Aineiston mukaan musiikkiluokan oppilailla oli mah-

dollista saada tukiopetusta musiikin oppimisessa. Yleisen opetuksen luokkien oppilaat sai-

vat vain tarvittaessa satunnaista yksilöohjausta esimerkiksi musiikintunnin jälkeen, eivätkä 

lainkaan systemaattista tukiopetusta. 

”Meillä on semmonen linja että välitunneilla ei voi jäädä itsekseen harjoittelemaan 

vaikka rummuilla musiikkiluokkaan, koska siellä pitäisi olla silloin valvoja. Joskus 

harvoin jutellaan opettajien kanssa siitä, että miten järjestetään jos joku haluaa 
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oppia enemmän rumpujen soittoa, että hän voisi harjoitella niitä omalla ajallaan 

koulussa.” (Lo) 

Kodin ja koulun yhteistyö nähdään usein tärkeässä roolissa oppilaan opetuksen eriyttämi-

sessä, vaikka normaaleista eriyttävistä toimenpiteistä ei tarvitse aina erikseen sopia van-

hempien kanssa. Jos eriyttäminen on toistuvaa, systemaattista ja suunnitelmallista tai tun-

neilla esiintyy erityisiä ongelmia, voidaan koteihin olla yhteydessä. Opettajat lähettävät 

mielellään kotiin viestiä, jos oppilaalla ilmenee musiikillista lahjakkuutta ja kehottavat 

hakeutumaan harrastuksen pariin.  

”Muutaman kerran oon ollut yhteydessä kotiin, että ootteko huomannut että lapsi 

on tosi lahjakas. Kun koulu ei pysty aina tarjoamaan sitä parasta opetusta niin vih-

jaan kotiin että kannattaisko hakea vaikka konservatorioon, että sitä kautta tuup-

paan häntä etenemään.” (Mo) 

”Jos on erittäin vaikeaa, niin laitan kotiin viestiä, jossa vaikka ihmettelen miksi Jo-

ni on niin passiivinen musiikin tunnilla.” (Lo) 

”Jos joku oppilas on erityisen musikaalinen niin silloin ollaan yhteydessä vanhem-

piin, että hakeutukaa harrastuksen pariin, että tällä lapsella on taitoja.” (Lo) 

 

 

6.2.4 Sosiaalinen viitekehys 

Neljäs kolmannen tason kuvauskategoria, Sosiaalinen viitekehys, muodostuu kolmesta 

toisen tason kuvauskategoriasta: Ryhmän ilmapiiri, Ryhmän merkitys oppimisessa sekä 

Yhteisöllisyys ja ryhmädynamiikka. Jokainen toisen tason kuvauskategoria muodostuu 

sekä luokanopettajien että musiikkiluokanopettajien käsityksistä. Tämä metodologinen 

päätulos muodostui loogisesti sosiaalisuuden merkityksiä kuvaavista toisen tason merki-

tysyksiköistä. Opettajat pitivät sosiaalisuutta keskeisenä asiana musisoinnissa, vaikka mu-

siikin harrastaminen mielletäänkin usein yksinpuurtamiseksi yksilöiden harjoittaessa omia 

taitojaan. Käytännössä musisointiin ja musiikkiin liittyvät merkitykset nousevat usein yh-

teisöllisyydestä ja jaetusta musiikillisesta kokemuksesta. Musisointi on koulukontekstissa 

useimmiten sosiaalinen tapahtuma ja ryhmä voi joko tukea tai estää musiikin oppimista. 
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”Luokan hyvä yhteishenki ja musiikin tekeminen voi saada passiivisemmankin op-

pilaan kiinnostumaan koulusta ja tekemään yhteisiä asioita.” (Lo) 

”Jos on avoin ja semmonen saa epäonnistua- ilmapiiri, niin hehän suorastaan roh-

kaisevat toisiaan että mee sä laulamaan ku sä oot niin hyvä tai ota sää ku sä osaat 

niin tämän, mä voi näyttää sulle.. ” (Mo) 

Toisaalta jos luokassa on kyräilevä ja huono ilmapiiri, epäonnistumisen pelko kasvaa ja 

myös taitavammat oppilaat saattavat passivoitua. Yksikin oppilas voi lamauttaa koko ryh-

män toiminnan, ja tällaisessa tilanteessa yksilön eriyttäminen on erityisen tärkeää koko 

tyhmän toiminnan kannalta. Opettajan on pidettävä huoli siitä, ettei taitavampi joudu sil-

mätikuksi, vaan jokaisen taidot nähtäisiin rikkautena ja mahdollisuutena yhteisessä musi-

soinnissa. 

”Ilmapiiri ei saa olla semmonen, että mollataan tai että tuo on se hyvä joka menee 

aina sinne soittimiin. Että kaikilla ois mahollisuus tehä ja osallistua.” (Lo) 

”Jos ryhmän ilmapiiri on semmonen että siellä on klikkejä niin en käytä oppilaita 

opettajina. Koska sillon se voi olla myös haitaksi hyvälle oppilaalle, että hän halu-

aa jopa piilotella niitä taitojaan.” (Mo) 

Ryhmän merkitys oppimisessa 

Ryhmän merkitys musiikin oppimisessa on opettajien mukaan erittäin suuri. Normaalisti 

isossa porukassa oppilaat tukevat toisiaan ja vaikka oppilas olisikin yksilöllisesti taitava 

jollain musiikin osa-alueella, ryhmässä toimiminen voi olla aivan erilaista. Opettajat pyrki-

vät useimmiten muodostamaan pienryhmiä siten, että se koostuisi eri taitotasolla olevista 

oppilaista. Heikommat saavat tiedollista ja taidollista tukea ja musiikillisesti taitavat ja 

harrastuneet lapset voivat oppia sosiaalisia taitoja. Etenkin musiikkiluokalla ryhmän merki-

tys korostuu, kun musiikki on jo lähtökohtaisesti kaikkia yhdistävä tekijä. 

”Yritän usein sekoittaa ne taitavat ja vähemmän taitavat että he oppisivat toisil-

taan. Koska ne taitavat muusikot voivat oppia niiltä vähemmän taitavilta esimer-

kiksi sosiaalisia taitoja. Että siellä tulee eri taidot sitte käyttöön.” (Mo) 

”Musiikkiluokalla sosiaalisuuden merkitys on äärettömän suuri, ku on se yhteinen 

päämäärä ja yhteinen lahja niin se kantaa muihinkin asioihin kuin musiikkiin.” 

(Mo) 
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Etenkin luokanopettajat kokivat, että musiikin tunneilla tapahtuu paljon vertaisoppimista ja 

vertaistuen merkitys on suuri, kun opetellaan uutta asiaa. Lapsi huomaa, että muutkin ovat 

välillä epävarmoja ja epäonnistuvat. Jos opettaja huomaa, että jollakin on vaikeuksia uuden 

asian kohdalla, hän voi laittaa useamman oppilaan tekemään yhdessä samaa harjoitetta. Jos 

kolme oppilasta soittaa djembeä, kokonaisuuden kannalta ei ole hallitsevaa jos joku soittaa 

välillä väärin.  

”Lapsille tulee turvallinen tunne ku ne huomaa että me tehään porukassa ja ettei 

kaikki muutkaan osaa tätä hommaa vielä.” (Lo) 

”Ei panna yhtä djemberumpalia vaan pannaan vaikka kolme. Silloin se yks arempi 

kenties uskaltaa lähteä.” (Lo) 

Sekä luokanopettajat että musiikkiluokanopettajat kertoivat käyttävänsä yhtenä opetusme-

todina sitä, että oppilaat opettavat toisiaan. Jos musiikintunnilla käytetään useita eri soitti-

mia oppilaat saavat vaihtojen yhteydessä opettaa seuraavalle mitä pitää tehdä. Luokanopet-

tajat hyödynsivät ylempien luokkien oppilaiden taitoja esimerkiksi rumpujen soiton ope-

tuksessa pienemmille oppilaille. Musiikkiluokanopettajat ovat huomanneet, että musiikin 

teorian tunneilla oppilaat kyselevät toisiltaan helpommin kuin opettajilta ja oppilaat neu-

vovat ahkerasti toisiaan. Tämä auttaa opettajaa etenkin eriyttämistä vaativissa tilanteissa ja 

edistyneemmät oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia ja haasteita käyttäessään taito-

jaan muiden opettamiseen. 

”Oppilaat oppivat nimenomaan toisiltaan. Mä  käytän sitä yhtenä työtapana omas-

sa opetuksessa. Jos on vaikka joku kiertävä systeemi, että jotkut oppilaat soittavat 

kitaraa ja joillakin on rytmisoittimet ja osa laulaa ja sitten vaihdetaan. Niin aina se 

edellinen ryhmä opettaa seuraaville että mitä tässä piti tehdä ja se on tärkeä osa si-

tä opetustilannetta.” (Lo) 

”Joskus tehdään niin, että meillä on harjoitusrummut eri tilassa. Sitten joku isompi 

oppilas ottaa pari−kolme pienempää oppilasta kerrallaan siihen toiseen tilaan ja 

näyttää jotain yksinkertaista komppia ja kaikki saavat sitten kokeilla vuorollaan. 

Pienemmät rohkaistuu pienryhmissä kokeilemaan paremmin ja isompi oppilas saa 

samalla näyttää ja käyttää taitojaan.” (Lo) 
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”Esimerkiksi musiikin teoriassa ne on hirveen hyviä opettajia toisilleen. Ja ehkä 

lapsi uskaltaa kysyä siltä kaveriltaan enemmän kuin opettajalta. Ja ehkä lapsi osaa 

vastataki sillä lapsen kielellä paremmin.” (Mo) 

Yhteisöllisyys ja ryhmädynamiikka 

Musiikintunnit korostuvat yleisen opetuksen luokissa, sillä se poikkeaa muusta opetukses-

ta. Luokanopettajat pitivät yhteismusisointia tärkeimpänä elementtinä musiikin opetukses-

sa. Yhteisöllinen kokemus vahvistuu ja musisointi tiivistää ryhmähenkeä. Yleisen opetuk-

sen musiikin opetuksessa ei haeta virheetöntä suoritusta, vaan keskiössä on kokemus yh-

dessä tekemisestä. Musiikintunnit ovat yleensä niitä, joissa myös erityistä tukea tarvitsevat 

ovat alusta loppuun mukana eivätkä käy välillä erityisopettajan luona. Yhdessä tekemisen 

ja yhteistoiminnallisen oppimisen kautta opitaan, miten tullaan toisten kanssa toimeen, 

mikä ei luokanopettajien mukaan ole nykyään lainkaan itsestään selvää. 

”Minusta yhteismusisointi on se kaikkein tärkein juttu musiikinopetuksessa. Että 

kaikki sais kokemuksen siitä että minä kuulun tähän porukkaan. Ja meillä onnistuu 

tämä, niin että kattopalkit notkahti ku laulettiin niin komiasti.” (Lo) 

”Jos oppilaalla on muissa oppiaineissa ongelmia ja hän käy vaikka erityisopettajan 

luona, niin musiikissa yhdessä tekemisen kautta voi olla osa sitä ryhmää, eikä ta-

vallaan osoiteta että sää käyt tuolla erityisopettajan luona kolmesti viikossa. Mu-

siikin tunnilla ollaan kaikki yhdessä.” (Lo) 

Ryhmädynamiikka vaikuttaa myös musiikin tunneilla. Oppilaat keskustelevat paljon mil-

laisesta musiikista pitävät ja mistä eivät pidä. Jos luokassa on vallalla tietty mielipide mu-

siikin ”hyvyydestä tai huonoudesta” se voi näkyä tuntityöskentelyssä, sillä etenkin musiik-

kimaussa joukon mielipide on hyvin voimakas. Musiikkiluokanopettajat näkivät haasteena 

sen, ettei osaamistasoltaan hyvässä ryhmässä kukaan tuntisi olevansa huonompi. Keskinäi-

sen vertailun sijaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota omien taitojen kehittymiseen.  

”Paljon käydään sellaista keskustelua että mitä musiikkia vihaan tai mitä rakastan. 

Mutta sitte on välttämätöntä alleviivata se että kukaan ei oo oikeassa tai väärässä, 

vaan se on jokaisen henkilökohtainen asia.” (Lo) 

”Ryhmässä tekemisessä on sekä hyvä että huono puoli. Jos sulla on hyvä ryhmä, 

niin se tekemisen taso on aika korkealla ja niiltä voi vaatia. Mutta jos siinä ryh-
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mässä on joku heikompi niin sille tulee semmonen että ku kaikki muut osaa ja minä 

en osaa. Niin se on se haaste siinä että ei tuu semmonen että minä olen huono, että 

minä en osaa mitään.” (Mo) 

Luokanopettajien mukaan ryhmät poikkeavat valtavasti toisistaan. Osa ryhmistä on niin 

sanottuja superryhmiä joiden kanssa voidaan tehdä ja kokeilla melkein mitä tahansa. Toi-

sen ryhmän kanssa ei päästä lähellekään sitä tasoa tai niitä tavoitteita joihin opetussuunni-

telman mukaan pitäisi. Tämä voi vaikuttaa opetuksen eriyttämiseen siten, että heikompi 

ryhmä tarvitsee enemmän alaspäin eriyttäviä toimenpiteitä ja vahvempi ylöspäin eriyttä-

mistä. Samat suunnitelmat tai metodit eivät välttämättä toimi kaikille ryhmille.  

”Mulla on täällä ihan superryhmiä ja sitte ihan vaisuja ryhmiä, ja ne ryhmä muo-

dostuu niistä jäsenistä.” (Lo) 

”Kaikki ryhmät vaan ei saavuta sitä tasoa mikä haluttais.” (Lo) 

6.2.5 Musiikin mahdollisuudet ja haasteet eriyttämisessä 

Viides kolmannen tason kuvauskategoria, Musiikin mahdollisuudet ja haasteet eriyttämi-

sessä, muodostuu neljästä toisen tason kuvauskategoriasta: Musiikin omaleimaisuus oppi-

aineena, Onnistumisen kokemukset ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen, Musiik-

kiluokan erityisyys, Peruskoulun tehtävä musiikin opetuksessa. Musiikkiluokan erityi-

syys –kategoria muodostuu ainoastaan musiikkiluokanopettajien käsityksistä. Muut kate-

goriat muodostuvat sekä luokanopettajien että musiikkiluokanopettajien käsityksistä. Näi-

den toisen tason kategorioiden sijoittuminen Musiikin mahdollisuudet ja haasteet eriyttä-

misessä - kategorian alle perustelen siten, että jokainen kuvaa jollain tavalla niitä musiikin 

erityispiirteitä, joiden kautta musiikin opetuksen eriyttäminen on mahdollista ja perustel-

tua. Esimerkiksi kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen on jo itsessään arvokasta, joten 

musiikki toimii tässä ikään kuin välineenä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Toisaalta mu-

siikki itsessään oppiaineena vaatii eriyttävää otetta ja tiedostavaa asennetta. 

Musiikki oppiaineena on erityislaatuinen ja hyvin henkilökohtainen, jonka takia se nousi 

omaksi kategoriakseen myös haastatteluaineiston perustella. Luokanopettajat ja musiikki-

luokanopettajat nostivat useaan otteeseen esille musiikin omaleimaisuuden oppiaineena, 

sekä sen henkilökohtaisuuden aspektin. Nämä elementit asettavat musiikinopetukselle ja 

opetuksen eriyttämiselle sekä mahdollisuuksia että haasteita: Miten järjestää opetusta siten, 
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”Musiikki on taito- ja taideaine niin siinä kuitenkin vaaditaan semmonen että pys-

tyy nauttimaan siitä tekemisestä.” (Mo) 

Musiikki ja musisointi koetaan useimmiten hyvin henkilökohtaiseksi ja osa oppilaista saat-

taa määrittää itseään musiikillisten taitojen kautta. Jollakin voi olla hyvin vaikea kynnys 

esimerkiksi laulaa mikrofoniin tai yksin omalla äänellään muiden edessä. Opettajat koki-

vat, että on tärkeää tiedostaa jokaisen lahjakkuus tai potentiaali, ja järjestää opetusta sen 

mukaan. Eriyttäminen musiikissa on tärkeää, jotta jokainen saisi musisoida omalla tasol-

laan ja omilla taidoillaan. Musisointiin heittäytyminen ja siitä nauttiminen vaatii turvallisen 

ja hyväksyvät ilmapiirin. Parhaimmillaan musiikki tukee hyvän ilmapiirin syntymistä, jol-

loin jokainen nähdään yksilönä ja jokaisen taidot tärkeinä onnistuneen kokonaisuuden kan-

nalta. 

”Jos oppilaalla on epävarma olo, niin eihän siitä laulusta mitään tule. Puhumatta-

kaan musiikkiliikunnasta joka on vielä näkyvämpää ja heittäytyvämpää.” (Mo) 

”Musiikki on niin kokonaisvaltaista ja henkilökohtaista. Tavallaan alleviivataan et-

tä kukaan ei oo väärässä.” (Lo) 

Onnistumisen kokemukset ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen 

Haastattelemani luokanopettajat ja musiikkiluokanopettajat näkivät musiikin opetuksen 

tärkeäksi osa-alueeksi ja tavoitteeksi kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen. Onnistumi-

sen kokemusten avulla vahvistetaan lapsen itsetuntoa, mikä voi heijastua yleisestikin kou-

lumenestykseen ja kouluviihtyvyyteen.  

Sekä luokanopettajien että musiikkiluokanopettajien mielestä jokaisen oppilaan pitäisi saa-

da onnistumisen kokemuksia, ja tämä mahdollistuu nimenomaan eriyttämisen kautta. Ala-

koulun musiikin opetuksessa tärkein tavoite ei välttämättä ole niinkään taidoissa, vaan sii-

nä, että jokaiselle jäisi ”positiivinen olo” musiikintunneilta ja kiinnostus musiikkia kohtaan 

lisääntyisi. Koulun musiikin opetuksella voi olla suuri merkitys lapsen myönteisen tai kiel-

teisen asenteen syntymisestä musiikkia kohtaan. Koulumusiikki voi tarjota myös musiikkia 

harrastavalle mahdollisuuden irtautua tarkasta ja mahdollisesti suorituskeskeisestä musi-

soinnista ja antaa tilaa heittäytyvälle, kokemukselliselle ja monipuoliselle musisoinnille. 
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”Olis tärkeää, että jokainen pystyy saamaan sen onnistumisen kokemuksen, että 

minä riitän ja pärjään tässä. Ois kammottavinta että jollekin tulis semmonen olo et-

tä musiikki ei oo mua varten.” (Mo) 

”Toivon mukaan kiinnostus musiikkiin säilyisi ja tulisi niitä oppimisen elämyksiä. 

Ehkä näkyvin on siinä kun oppii soittamaan jotakin soitinta ja tajuaa vaikka sen et-

tä mistä tulee kanteleen kielellä ne soinnut.” (Lo) 

Opetuksen lähtökohtana tulisi olla se, että lapsi huomioidaan kokonaisuutena. Lapsella voi 

olla esimerkiksi jokin diagnoosi, joka pitää huomioida kaikessa opetuksen järjestämisessä. 

Tällöin keskiössä ei ole musiikin eriyttäminen itsessään, vaan lapsen kokonaispersoonalli-

suuden tukeminen.  

”Aina se musiikillinen eriyttäminen ei ole keskiössä vaan lapsen kokonaispersoo-

nallisuuden eriyttäminen ja tukeminen. Mulla on tälläkin hetkellä diagnosoituja 

lapsia, niin kaikki se pitää ottaa huomioon.” (Mo) 

Eriyttäminen ei välttämättä ole aina käytännön harjoitteiden muokkaamista oppilaalle so-

piviksi. Musiikkiluokanopettajat pitivät tärkeänä persoonallisuuden ja itsetunnon vahvis-

tamista. Musiikki on herkkä laji, jossa toimitaan omilla taidoilla. Osallistumien ja uuden 

asian kokeilu vaatiikin usein opettajan ja ryhmän tukea. Kun ilmapiiri on kannustava, oppi-

las pyrkii mielellään tekemään parhaansa ja hän voi saada itsestään irti enemmän kuin olisi 

uskonutkaan. Opettajien mukaan musiikki opettaa myös sietämään epäonnistumisia. Kaik-

ki epäonnistuvat joskus, eikä epäonnistumisista kannata lannistua.  

”Joskus se tukeminen voi olla jo pelkästään ihan semmosta persoonallisuuden ja 

itsetunnon vahvistamista. Musiikki on kuitenkin hirveen herkkä laji kun sä paat it-

ses likoon ja sä tuotat ja pelaat omilla lahjoillasi niin siinä tarttee joskus myös 

semmosta, ei niinkään tiedollista tukemista vaan ihan henkistä tukemista.” (Mo) 

”Musiikissa on hyvin tärkeää oppia sietämään epäonnistumisia. Että niitä hetkelli-

siä epäonnistumisia tulee ja sitte taas ponnistetaan ja opitaan se asia.” (Mo) 

Musiikkiluokan erityisyys 

Musiikkiluokanopettajat puhuivat paljon musiikkiluokkien ja yleisen opetuksen luokkien 

eroista, sillä haastattelemani musiikkiluokanopettajat olivat kaikki opettaneet musiikkia 

myös yleisen opetuksen oppilaille. Erikoisluokat ovat tyypillisiä taito- ja taideaineissa ja 
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niihin hakeudutaan oppilaan oman mielenkiinnon ja mahdollisesti harrastuneisuuden pe-

rusteella. Opetuksen eriyttämisen näkökulmasta opettajat kokivat, että musiikkiluokalla 

musiikin opetuksen eriyttämisen tarve voi olla pienempi kuin yleisen opetuksen luokalla. 

Jokaisen oppilaan musikaalisuus ja potentiaali musiikin oppimiseen on testattu, joten oppi-

lasaines on tässä suhteessa homogeenisempaa. Toisaalta musiikkiluokalla jokaisen tulee 

saavuttaa tietyt tavoitteet, mikä saattaa välillä aiheuttaa jopa opetuksen tasapäistämistä. 

Opettajien mukaan musiikkiluokilla eriyttäminen näkyy enemmän taitojen eriyttämisenä ja 

yleisen opetuksen luokilla pidetään tärkeänä sitä, että jokainen oppii nauttimaan musiikista. 

”Musiikkiluokat on isot, mutta se tasokkuus on testattu jo lähtövaiheessa niin eriy-

tyksen tarve on pienempi, koska porukka on homogeenisempää.” (Mo) 

”Musiikkiluokalla on määrätyt tavoitteet joka tulee opetussuunnitelman mukaan 

suorittaa. Että siinä kohtaa ehkä tasapäistääki kun pitää ne musiikin perusteet suo-

rittaa.” (Mo) 

”Ne on eri asioita joita joutuu musiikkiluokassa eriyttämään. Tavallisella luokalla 

et pysty sitä laulun lahjaa antamaan ja musiikkiluokkalaisilla se taas kaikilla on. 

Että eriytetään eri asioita. Tavallisella luokalla on ehkä tärkeintä että jokainen op-

pii nauttimaan siitä musiikista ja musiikkiluokalla se on enempi taitojen eriyttämis-

tä.” (Mo) 

Peruskoulun tehtävä musiikin opetuksessa 

Mikä loppujen lopuksi on peruskoulun tehtävä musiikin opetuksessa? Tätä haastattelemani 

opettajat pohtivat puhuttaessa musiikin opetuksen eriyttämisestä. Jokainen opettaja tietää 

opetussuunnitelman tavoitteet ja pyrkii toimimaan ja suunnittelemaan opetustaan sen puit-

teissa. Jokainen myös tietää sen, että opettaja ei voi tehdä ihmeitä eikä peruskoulun tarkoi-

tuksena ole tuottaa virtuooseja. Musiikkiluokanopettajat olivat sitä mieltä, että vaikka oppi-

laat ovatkin musiikkiluokalla, peruskoulun tehtävänä on perustaitojen opettaminen. Eriyt-

täminen on osa lapsilähtöisen ja onnistuneen opetuksen toteutusta, mutta se ei tarkoita sitä, 

että vain tietynlaisia oppilaita eriytetään. Jokainen oppilas tarvitsee opetuksen eriyttämistä 

jollakin osa-alueella.  

”Mä oon peruskoulun takana sillä tavalla että mää en lähde tekemään niitä pelkkiä 

huippuja. Musta se eriyttäminen pitää olla sitä että me pystytään kaikki suoritta-

maan se vaadittava taso. Ja sitte niitä lahjakkaampia tietenkin käytän esimerkiksi 
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solisteina, mutta ei pelkästään heitä vaan innostetaan niitä arempiakin tekemään.” 

(Mo) 

”Eriyttämisen tarkoitus ei oo tehä tähtiä Suomen peruskoulussa. Että sitte ku teh-

dään niitä tähtiä niin niitä tehdään jossain muualla. Talentteja voijaan vähän te-

hä.” (Mo) 

Luokanopettajat pitivät yhtenä peruskoulun musiikin opetuksen tärkeimpänä tehtävänä 

mielenkiinnon herättämistä musiikkia kohtaan ja oppilaan ohjaaminen tätä kautta jopa py-

syvän musiikillisen harrastuksen pariin. Opettajilla olikin hyviä kokemuksia siitä, kuinka 

oppilaat hakeutuvat koulumusiikista innostuneena musiikkiluokille, musiikkiopistoon tai 

erilaisiin musiikkikerhoihin. Monipuolinen ja kokonaisvaltainen peruskoulun musiikin 

opetus lisää toivottavasti suvaitsevaisuutta erilaisia musiikin lajeja kohtaan ja saa kiinnit-

tämään huomiota musiikin laatuun. Eriyttämisen kautta oppilas voi löytää omat kiinnos-

tuksen kohteet ja hänelle voi jopa herätä halu kehittyä sellaisillakin osa-alueilla, jotka ovat 

hänelle haastavia. 

”Meidänkin koulusta hakeutuu joka vuosi oppilaita musiikkiluokille, että tavallaan 

siitä on tullu pysyvä harrastuski.” (Lo) 

”Peruskoulun tehtävänä on innostaa sillä lailla että siitä musiikista kehittys vaik-

kapa harrastus, jotain pysyvää. Niin se sama lähtökohta on eriyttämisessä.” (Lo) 
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7 TULOSTEN YHTEENVETO JA POHDINTA 

Tämän pro –gradu tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien ja musiikkiluo-

kanopettajien käsityksiä opetuksen eriyttämisestä alakoulun musiikin opetuksessa. Tutki-

muksen tulokset musiikin opetuksen eriyttämisestä perustuvat teemahaastatteluaineistoihin 

ja ne pätevät vain kyseisen tutkimusjoukon kontekstissa. Vaikka fenomenografisessa tut-

kimuksessa tulosavaruuden muodostaminen tapahtuu aineiston ehdoilla, kolmannen tason 

kuvauskategoriat muodostetaan suhteessa teoriaan. Näin ollen tutkimuksen metodologinen 

päätulos, viisi kolmannen tason kuvauskategoriaa, voidaan linkittää tutkimuksen teoreetti-

seen viitekehykseen, mikä on oleellista fenomenografiassa. Tämän kautta tutkimuksen 

tulokset saavat myös yleistettäviä piirteitä teoriaa tukevasta näkökulmasta. Pohdintaluvus-

sa pyrin peilaamaan empiirisiä tutkimustuloksia teorian tuomaan viitekehykseen palaamal-

la takaisin teoreettisen pohdiskelun tasolle.  

Tämän tutkimuksen päätuloksen mukaan opetuksen eriyttäminen koostuu viidestä osa-

alueesta: Erilaiset oppilaat, Opettaja eriyttäjänä, Eriyttäminen käytännössä, Sosiaalinen 

viitekehys, sekä Musiikin mahdollisuudet ja haasteet eriyttämisessä. Rakensin teoreettista 

osuutta osin limittäin aineiston analyysin kanssa pyrkien osittain suuntaamaan teoreettista 

katsausta tutkimuksesta nousseiden toisen ja kolmannen tason kategorioiden suunnassa. 

Esimerkiksi kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen musiikin opetuksessa nousi usein esille 

kaikkien opettajien haastatteluaineistoissa. Tämän johdosta lähdin tarkastelemaan teoreetti-

sessa osuudessa musiikin opetusta kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen näkökulmasta 

etenkin Elliotin (1996) ja Anttilan (2004) tutkimusten kautta. Tätä näkökulmaa tuki myös 

se, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan koulun musiikin 

opetuksen yhtenä perustehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Tu-

losavaruudessa Onnistumisen kokemukset ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen si-

joittuu Musiikin mahdollisuudet ja haasteet –kuvauskategorian alle.  

Tutkielman alussa tarkastelin opetuksen eriyttämistä yleisellä tasolla. Eriyttämisen lähtö-

kohdaksi määrittyi jokaisen oppilaan mahdollisuus osallistua opetukseen omista valmiuk-

sistaan ja lähtökohdistaan käsin (Viljanen 1975; Runsas 1991; Lahdes 1997). Oppilaiden 

yksilöllisyyttä kuvaavan Erilaiset oppilaat -kuvauskategorian alle sijoittuvat toisen tason 

kuvauskategoriat: Oppilaan ongelmat ja erityisen tuen tarpeet, Valmiuserot, Vakaumuksel-

liset erot, sekä Erilaiset oppijat. Aineiston perusteella opettajat pitivät eriyttämisen lähtö-



101 

 

 

kohtana myös oppilaantuntemusta ja oppilaan oikeutta saada tarvittaessa eriytettyä opetus-

ta (toisen tason kuvauskategoria: Oppilaan oikeus eriyttämiseen). Nämä oppilaiden yksilöl-

liset piirteet ovat niin merkittäviä, että koulujärjestelmää organisoidaan sen mukaan. Opet-

tajien on toimittava näiden organisatoristen rakenteiden, kuten tilojen ja ryhmittelyn, puit-

teissa, jota muun muassa Lahdes (1997) on käsitellyt.  Haastattelemieni opettajien suhtau-

tuminen organisatorisiin järjestelyihin ilmeni siten, että luokanopettajat kokivat heterogee-

niset oppilasryhmät rikkautena musiikin opetuksessa. Toisaalta suuret ryhmät ja musiikin 

tuntien vähyys koettiin eriyttämisen kannalta haasteina. Laineen (2010) mukaan opettajat 

kokevat eriyttämisen haasteeksi erityisesti ajanpuutteen ja suuret heterogeeniset oppilas-

ryhmät. Tämä koskee erityisesti yleisen opetuksen luokkia.  

Tuloksista ilmenee, että opettajat pyrkivät vastaamaan jokaisen oppilaan tarpeisiin seuraa-

vien toisen tason kategorioiden mukaisesti: Realistiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen, 

Arviointi, Alaspäin eriyttäminen, Ylöspäin eriyttäminen, Moninaiset työtavat ja opetusme-

todit sekä Eriyttäminen kouluajan ulkopuolella. Suurin osa eriyttävistä toimenpiteistä kuu-

luu opetuksellisen, yhtenäistävän eriyttämisen piiriin (ks. Kuvio 1. Eriyttäminen, s.16). 

Toisin kuin opetuksen organisatorisiin järjestelyihin, opettajilla on mahdollista vaikuttaa 

opetuksellisen eriyttämisen järjestämiseen opettajan autonomian kautta. Opettajalla on 

valta valita millaisia työskentelytapoja tai metodeja hän luokassaan toteuttaa (ks. Lahdes 

1997).  

Yhtenäistävään eriyttämiseen liittyy paradoksi, joka ilmenee musiikin opetuksessa esimer-

kiksi yhteisöllisyyden kautta. Haastattelemieni opettajien mielestä musiikin opetuksessa on 

tärkeintä yhdessä tekeminen, kun taas eriyttäminen on opetuksen tekemistä erilaiseksi yh-

delle tai useammalle oppilaalle. Toisaalta eriyttäminen mahdollistaa sen, että oppilaat voi-

vat osallistua yhteismusisointiin omilla taidoillaan. Opettajat näyttivätkin suosivan yhte-

näistäviä eriyttämisen tapoja, mikä ei kuitenkaan tarkoita tasapäistämistä. Ymmärrän yhte-

näistämisen tässä yhteydessä siten, että jokaiselle oppilaalle järjestetään opetuksen eriyttä-

misen kautta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhteiseen opetukseen, esimerkiksi yh-

teismusisointiin. Esimerkiksi Viljanen (1975) ja Lahdes (1997) ovat käsitelleet eriyttämi-

sen problematiikkaa yhtenäistävästä näkökulmasta, mikä tukee tulkintaani eriyttämisen 

yhtenäistävästä tarkoituksesta haastateltavien käsityksissä. 

Tutkimuksessani korostui opettajan merkitys onnistuneen musiikin opetuksen ja eriyttämi-

sen järjestäjänä. Yhdeksi päätulokseksi muodostuikin Opettaja eriyttäjänä –



102  

 

  

kuvauskategoria.  Tämän alle sijoittuivat toisen tason kuvauskategoriat, jotka kuvaavat 

tarkemmin haastattelemieni opettajien käsityksiä opettajan merkityksestä eriyttämisessä. 

Niitä ovat Oppilaantuntemus, Eriyttämisen suunnittelu, Motivointi ja palautteen antami-

nen, Opettajan merkitys ja valmiudet sekä Eriyttämisen resurssit ja haasteet. Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa (2004) vaaditaan opettajilta oppilaantuntemusta sekä 

opetuksen suunnittelua, jotta jokaisen oppilaan tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan. Haastat-

telemistani opettajista moni opetti joillekin ryhmille vain musiikkia, jolloin he kokivat op-

pilaantuntemuksen jäävän heikoksi. Lisäksi ajalliset resurssit, yksi tunti musiikkia viikossa, 

asettivat eriyttämiselle haasteita. Opettajan on usein tyydyttävä tällaisiin organisatorisiin 

järjestelyihin ja pyrkiä tekemään työnsä ylhäältä annetuissa puitteissa niin hyvin kuin 

mahdollista (ks. Lahdes 1997). Pääasiassa opettajat olivat kuitenkin tyytyväisiä koulujen 

materiaalisiin resursseihin ja kokivat, että rehtorit kuuntelivat heidän toiveitaan mahdolli-

suuksien mukaan esimerkiksi materiaalihankinnoissa. Toisaalta opettajat painottivat, ettei 

eriyttämisen onnistuminen ole aina kiinni materiaalista, vaan enemmänkin toimivista ope-

tusmetodeista.  

Opettajat kertoivat kiinnittävänsä jonkin verran huomiota lasten musiikillisiin kiinnostuk-

sen kohteisiin suunnitellessaan tunteja ja heidän mukaansa lapset kertovat musiikkimiel-

tymyksistään yleensä hyvin avoimesti. Toisaalta heidän mielestään oli tärkeää, että erilai-

siin musiikinlajeihin tutustutaan monipuolisesti, jolloin ehkä opitaan arvostamaan kaiken-

laista musiikkia. Tutkimuksen aikana heräsi kysymys, pitäisikö opettajien pyrkiä enemmän 

huomioimaan ja tiedostamaan oppilaiden musiikillisia kiinnostuksen kohteita? Esimerkiksi 

ylemmillä luokilla ja enenevässä määrin myös alaluokilla, jossa populaarimusiikin valta-

virrat ja muotisuuntaukset vaikuttavat suoraan nuorten musiikkikäyttäytymiseen, opettaja 

voisi tehdä koulumusiikin merkitykselliseksi tuomalla sen lähemmäksi oppilaan elämis-

maailmaa.  

Emme voi lähteä ajatuksesta, että koulu voisi toimia jotenkin erillisenä todellisuutena, jolla 

ei ole mitään yhteistä nuorten todellisen elämän kanssa. Kouluopetuksen ja etenkin musii-

kin opetuksen tulisi linkittyä yhä kiinteämmin oppilaiden elämismaailmaan tarkoittamatta 

kuitenkaan sitä, että opetusta yksipuolistetaan ja tehdään vain uusimman trendin mukaisia 

harjoituksia. Päinvastoin, kun opettaja osoittaa kiinnostusta oppilaiden intressejä kohtaan 

ja tiedostaa heidän toimintamallejaan, on hänen mahdollista päästä syvemmälle heidän 

elämismaailmaansa. Tätä kautta voidaan oppilaille avata uusia musiikillisia ulottuvuuksia 

oppilaiden valmiudet ja lähtökohdat huomioiden. Kiinnostavilla ja oppilaslähtöisillä meto-
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deilla, kuten musiikillisella keksinnällä, opettajan on mahdollista ujuttaa musisointiin min-

kä tahansa aikakauden tai musiikkityylin sisältöjä. Toiminnallisuuden, leikin ja musiikki-

liikunnan kautta voidaan opiskella myös musiikin teoriaa ilman, että siitä tulee puuduttavaa 

puurtamista pulpetin takana. (ks. Lamponen 1998.) Muun muassa Ruokonen & Grönholm 

(2005), Anttila (2004), Nikkanen (2009) sekä Ruokonen & Ruismäki (2013) puhuvat oppi-

laslähtöisestä musiikin opetuksesta. Eheyttävä opetus liittää koulussa opitut asiat merkityk-

sellisesti oppilaan kokemusmaailmaan ja parhaimmillaan motivoi oppilasta myönteisten 

musiikkielämysten kautta läpi elämän jatkuvaan musiikilliseen harrastukseen. 

Haastattelemani opettajat olivat sitä mieltä, että luokanopettajankoulutus ei anna riittäviä 

valmiuksia kaikkia huomioivan ja monipuolisen musiikin opetuksen järjestämiseen ja to-

teuttamiseen. Heidän mukaansa oppilaat voivat tästä syystä olla hyvinkin eriarvoisessa 

asemassa peruskoulun musiikin opetuksen suhteen. Koulutuksen ja musiikillisen harrastu-

neisuuden omaavalla musiikinopettajalla on tiedollisesti ja taidollisesti paremmat edelly-

tykset monipuoliseen opetukseen ja opetuksen eriyttämiseen kuin musiikkia harrastamat-

tomalla tai vähemmän koulutusta saaneella opettajalla. Nykypäivänä on kuitenkin paljon 

valmista materiaalia jota opettaja voi hyödyntää opetuksessaan, eikä omien taitojen puute 

välttämättä nouse esteeksi musiikin opetukselle. Opettajat korostivat taitojen lisäksi oman 

myönteisen asenteen ja innostuksen merkitystä etenkin motivoinnin suhteen.  

Yllättävää oli se, että haastattelemieni musiikkiluokanopettajien koulutustausta ei suurem-

min poikennut luokanopettajien koulutuksesta. Jokaisella haastattelemallani luokanopetta-

jalla oli vähintäänkin musiikin sivuaineopinnot tehtynä ja yhdellä musiikin aineenopettajan 

pätevyys, jonka työnkuvaan kuului haastatteluhetkellä lähes koulun kaikkien oppilaiden 

musiikin opetus. Yhdellä musiikkiluokanopettajalla ei ollut lainkaan musiikkikasvatuksen 

koulutusta tai edes musiikin sivuainetta, joten musiikkiluokanopettajilla oli tässä suhteessa 

jopa luokanopettajia alhaisempi koulutustaso musiikkikasvatuksen suhteen. Musiikkiluo-

kanopettajien työnkuva ja oppilasaines kuitenkin poikkeavat luokanopettajan työstä ja he 

ovat työnkuvansa ja harrastuneisuutensa kautta musiikillisesti orientoituneita. Tästä näkö-

kulmasta katsottuna aineiston käsitysvariaatio rikastui musiikkiluokanopettajien haastatte-

lun myötä verrattuna siihen, että olisin haastatellut vain luokanopettajia.  

Tutkimustani suuntaava fenomenografinen menetelmä on kiinnostunut nimenomaan koulu-

tuksen tuomista laadullisista eroista ja ulottuvuuksista. Vaikka tässä tutkimuksessa opetta-

jien koulutus ei ole varsinaisena tutkimuskohteena, se vaikuttaa koko tutkimuksen taustal-
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la. On loogista ajatella, että se, millaisen musiikillisen koulutuksen opettaja on saanut, vai-

kuttaa suoraan opetuksen laatuun. Toisaalta tämä on ristiriidassa sen kanssa, että haastatel-

tavista musiikkiluokanopettajista kaikilla ei ollut laajaa musiikkikasvatuksen koulutusta, 

vaikka he toimivat työssään hyvin musiikillisesti orientoituneita. Näin ollen käytännön 

kokemuksella ja harrastuneisuudella oli jopa suurempi vaikutus kuin opinnoilla, sillä jo-

kainen haastattelemani opettaja oli tehnyt pitkä uran musiikinopettajana ja harrastanut va-

paa-ajallaan aktiivisesti musiikkia. Tässä tutkimuksessa opettajien koulutus tulee huomioi-

tua lähinnä tutkimustulosten yhteydessä. Opettajien koulutusta koskeva näkökulma kuiten-

kin puuttuu teoriaosuudesta lähes kokonaan, minkä vuoksi teoreettinen yhteys jää tässä 

puutteelliseksi. 

Sosiokulttuurinen lähestymistapa on viimeaikoina korostunut musiikkikasvatuksen tutki-

muksessa. Myös tämän tutkimuksen keskiössä, niin teorian (Vygotsky 1978; Partti, Wes-

terlund & Björk 2013; Anttila 2004) kuin aineiston osalta, on musiikin opetuksen sosio-

kulttuurista näkökulmaa koskeva osa-alue. Tutkimuksen yksi päätulos, Sosiaalinen viite-

kehys, muodostui kolmesta toisen tason kuvauskategoriasta: Ryhmän ilmapiiri, Ryhmän 

merkitys oppimisessa sekä Yhteisöllisyys- ja ryhmädynamiikka. Teoriaosiossa pyrin tar-

kastelemaan musiikin opetuksen eriyttämistä nimenomaan sosiokulttuurisesta näkökulmas-

ta ja etenkin Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeen kautta. Teemahaastattelun yksi teema 

käsitteli opetuksen eriyttämistä lähikehityksen vyöhykkeellä sosiaalisessa viitekehyksessä. 

Suurin osa haastateltavista ei kysyttäessä ollut kuullut Vygostkyn lähikehitys –ajatuksesta. 

Avatessani heille käsitettä, monet kuitenkin tunnistivat käyttävänsä lähikehityksen periaa-

tetta opetuksessaan.  

Etenkin musiikkiluokanopettajat pitivät merkityksellisenä aikuisen avustusta saavutetuissa 

oppimistuloksissa. Musiikkiluokille pyrkiessään jokaisen oppilaan musiikillista potentiaa-

lia on testattu, joten opettajat ovat yleensä melko tietoisia oppilaiden taitotasosta. Tämän 

perusteella he kertoivat vaativansa oppilailta joskus paljonkin, jolloin alisuoriutuminen 

pyrittiin minimoimaan. Musiikkia opettavat luokanopettajat taas pitivät lähikehityksen 

näkökulmasta katsottuna tärkeänä yhteismusisoinnin voimaa musiikin oppimisessa. Ylei-

sen opetuksen luokilla oppilaiden musiikillisen tason selvittäminen on pidempi prosessi, ja 

jos opettaja ei pysty järjestämään jokaiselle tasonsa mukaista opetusta, vaarana voi olla 

oppilaiden alisuoriutuminen. Erään luokanopettajan mukaan uuden ryhmän kanssa erottuu 

heti ne heikoimman hännänhuiput, jolloin musiikillisesti edistyneemmät saattavat jäädä 

huomioimatta. Toisaalta opettajat käyttivät taitavampia niin sanottuina luotto-oppilaina, 
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joille he antoivat haastavampia tehtäviä keskittyessään yksilöllisempää ohjausta tarvitse-

viin oppilaisiin. 

Ryhmän merkitys oppimisessa korostui kaikkien haastattelemieni opettajien aineistoissa, 

sekä hyvässä että pahassa. Hyväksyvässä ja myönteisessä vuorovaikutuksessa oppilaat 

motivoituivat kehittämään osaamistaan ja luokkatovereiden tukemana ja kannustamana 

jopa ylittämään oman mukavuus- ja osaamisalueensa. Opettajat kokivat yhteismusisoinnin 

myös parantavan ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta. Toisaalta ryhmän huono ilmapiiri, 

tai vain yksi hankala oppilas, saattoi pilata opetustilanteen, jolloin heikommat oppilaat 

eivät uskaltaneet osallistua juuri lainkaan ja edistyneemmät saattoivat pimittää osaamis-

taan. Opettajalla onkin suuri vastuu luoda oppimisen tila ja ilmapiiri sellaiseksi, että jokai-

sella on mahdollisuus osallistua musisointiin omana itsenään. Nikkasen (2009) mukaan 

opettaja tarvitsee erityisen sensitiivistä havainnointia mahdollisten konfliktitilanteiden tai 

ryhmän henkilökemioihin liittyvien ongelmien selvittämiseen.  

Opettajat puhuivat myös turvallisen ilmapiirin sekä kohtaamisen merkityksestä musiikin 

oppimisessa. Avoin ja toisia, sekä itseä kunnioittava ilmapiiri toimii edellytyksenä opetta-

jan ja oppilaan aidolle musiikilliselle kohtaamiselle. Opettajan kannattaa panostaa läsnä-

oloon ja kiireettömän tunnelman luomiseen, sillä musiikin opetuksessa turvallisuuden tun-

ne vaikuttaa suoraan oppimiseen. Opettajan tulisikin viestiä oppilaalle, että hyväksyy eh-

doitta tämän ihmisarvon sekä osoittaa, että luottaa häneen antamalla esimerkiksi niin sanot-

tuja luottamustehtäviä myös heikoimmille oppilaille. Oppilaan turvallisuuden kokemuksen 

ja oppimisen kannalta on tärkeää, että opiskeluilmapiiri on vapaa, ilman pelkoa vääränlai-

sesta kritiikistä tai arvostelusta (ks Ruokonen & Grönholm 2005; Kaikkonen 2009). Kun 

opettaja ymmärtää oppilastaan ja arvostaa hänen näkemyksiään, myös oppilaiden välisen, 

jokaista arvostavan ilmapiirin syntyminen mahdollistuu. Opettajan kannattaa rakentaa 

myös omaa auktoriteettiaan oppilaitaan kunnioittavassa ilmapiirissä, jolloin opettajan am-

mattitaito, oma innostuneisuus ja myönteinen asenne oppilaitaan kohtaan toimivat auktori-

teerin jalustoina.  

Musiikin opetuksen kannalta tutkimuksen ehkä hedelmällisin anti oli kolmannen tason 

kuvauskategoria Musiikin mahdollisuudet ja haasteet eriyttämisessä, etenkin seuraavien 

toisen tason kuvauskategorioiden osalta: Musiikin omaleimaisuus oppiaineena sekä Onnis-

tumisen kokemukset ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen. Muita toisen tason kate-

gorioita ovat Musiikkiluokan erityisyys ja Peruskoulun tehtävä musiikin opetuksessa. 
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Opettajat kokivat merkittävämpänä tekijänä musiikin opetuksen eriyttämisessä juuri koko-

naisvaltaisen kehityksen tukemisen onnistumisen kokemusten kautta. Musiikin omaleimai-

suus oppiaineena asettaa tälle sekä haasteita että mahdollisuuksia, joista muun muassa Ant-

tila (2004), Elliot (1995) sekä Huhtinen-Hilden (2012) puhuvat. Musiikki on herkkä laji, 

sillä jokainen toimii tilanteessa omana itsenään, omilla taidoillaan ja omalla äänellään. 

Musiikkiin liitetään tunteita ja asenteita, se on kehollisesti ja psyykkisesti hyvin kokonais-

valtaista. Yhteiskuntamme on pitkään leimannut ihmiset joko musikaalisiksi tai epämusi-

kaalisiksi, mikä on ollut kohtuullisen pysyvä määritelmä. Pahimmillaan musiikilliselta 

taustaltaan kokematon oppilas kokee, ettei ole lainkaan musikaalinen, eikä hänellä ole täl-

löin edes oikeutta osallistua musisointiin. Ennen tämä olikin yleinen käytäntö, sillä sekä 

minun että useimpien ikätovereideni musiikintunnit 1990- ja vielä 2000-luvuillakin raken-

tuivat siten, että luokan rumpali soitti aina rumpuja ja kitaristi aina kitaraa. Muut lauloivat, 

osa ei tehnyt sitäkään.  

Onnistuneen opetuksen suunnittelun ja eriyttämisen seurauksena oppilailla on kuitenkin 

mahdollisuus löytää itsestään musiikillisia taitoja ja kiinnostuksen kohteita. Kun oppimisen 

ilmapiiri rakentuu siten, että jokainen saa yrittää ja osallistua omilla taidoillaan, musiikin 

tunneilla on todella helppo tarjota oppilaille onnistumisen kokemuksia ja oppimisen elä-

myksiä. Musiikin tuottamiseen eri tarvita matemaattista tai kielellistä lahjakkuutta, vaan 

esimerkiksi omalla kehollaan ja yksinkertaisilla rytmisoittimilla voi tuottaa musiikkia ja 

osallistua yhteismusisointiin. Haastattelemieni opettajien mukaan opettajan kannattaakin 

luoda sellainen oppimisen kulttuuri, että kaikki tekevät ja kokeilevat joka tunti jotain uutta 

tai kehittävät jo orastavia taitojaan. He myös hyödynsivät mahdollisuuksien mukaan edis-

tyneempien oppilaiden taitoja vertaisoppimisen kautta. Toisaalta myös edistyneellä on oi-

keus edetä omalla tasollaan, ja opettajat kokivat, että musiikin opetuksessa esimerkiksi 

erilaisten stemmojen ja sovitusten kautta on helppo eriyttää opetusta ylöspäin. Tämä vaatii 

opettajalta jonkin verran ennakkosuunnittelua, jotta opetus sujuisi mahdollisimman jousta-

vasti ja vastaisi mahdollisimman kattavasti kaikkien tarpeisiin. 

Haastattelemani opettajat suhtautuivat musiikin opetukseen ja eriyttämiseen siten, että pe-

ruskoulun tehtävänä ei ole tehdä huippumuusikoita, vaan jokainen voi kehittyä jollakin 

musiikillisella osa-alueella. Lähtökohtaisesti kokonaisvaltaista kehitystä tuetaan oppilaan 

vahvuuksien kautta.  Musiikissa löytyy kuitenkin jokaiselle jokin heikompi osa-alue, jota 

voidaan kehittää ja saada tätäkin kautta onnistumisen kokemuksia. Taitavalle kitaristille 

pitää antaa mahdollisuus näyttää taitojaan myös koulussa, mutta lähtökohtana on kuitenkin 
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opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden täyttäminen. Luokanopettajien mukaan pää-

määränä koulun musiikin opetuksessa on heikompien osalta pyrkimys musiikillisen kiin-

nostuksen ja jopa harrastuksen herättäminen. Musiikillisesti harrastuneet voivat koulun 

musiikin opetuksessa laajentaa ja monipuolistaa musiikillista tietämystään ja tämän kautta 

kiinnostua uusista musiikin osa-alueista. Musiikin alueella rohkeimmat ja lahjakkaimmat 

erottuvat usein helposti ja selvästi, jolloin opettajien on ehkä helpompi huomioida heitä ja 

antaa haastavampia tehtäviä. On tärkeää, että myös ne aremmat ja vähemmän musiikkia 

harrastaneet pääsevät tekemään ja nauttimaan musisoinnista, oppimaan uutta ja mahdolli-

sesti saamaan musiikista uuden harrastuksen. Kynnys musiikkiopistojen toimintaan hakeu-

tumisessa voi olla korkea ja se on kallistakin, mutta esimerkiksi kouluilla toimivat musiik-

kikerhot toimivat oivina väylinä aloittelijoille, sillä useimmiten kaikilla on yhtäläiset mah-

dollisuudet osallistua niihin.  

Tutkimuksen, ja etenkin teoreettisen katsauksen myötä, oma käsitykseni musiikin opetuk-

sen eriyttämisestä syveni, laajeni ja muuttui. Erilaisten eriyttämisen ilmenemismuotojen ja 

metodien lisäksi opetuksen eriyttäminen musiikin opetuksessa onkin ehkä enemmän asen-

ne tai filosofia, kuin pelkkiä didaktisia tai menetelmällisiä ratkaisuja (Nikkanen 2009; 

Kaikkonen 2009; Ahonen 2004). Toki hyvä ja toimiva metodi on avainasemassa opetuksen 

eriyttämisessä käytännön tasolla. Yksilötason eriyttämisen sijaan jopa tärkeäpää koulun 

musiikintunnin kontekstissa on oppimisen tilan ja ilmapiirin rakentaminen sellaiseksi, että 

jokainen haluaa osallistua musisointiin omalla taitotasollaan ja jopa hivuttautua oman mu-

kavuusalueensa ulkopuolelle. Tällöin on mahdollista myös kehittyä ja oppia ryhmän avus-

tuksella sellaista, mitä ei ehkä muuten yksin tekemällä oppisi (Vygotsky 1978, Hakkarai-

nen 2002, Vuori 1997, Nikkanen 2009). 

Fenomenografinen tutkimusote oli mielestäni käyttökelpoinen tässä laadullisessa tutki-

muksessa, jossa käytettiin haastattelumenetelmää pienelle kohdejoukolle. Jouduin käy-

mään rajanvetoa fenomenografian ja fenomenologian välillä tutkimuskysymyksen asette-

lussa. Tutkimusmkysymys, Mitä on opetuksen eriyttäminen alakoulun musiikinopetukses-

sa? häilyy fenomenografian ja fenomenologian rajamailla, kun tarkoitukseni ei ole käsitellä 

ilmiön olemusta itsessään, vaan ilmiötä opettajien käsitysten variaation kautta. Tarkentavat 

kysymykset Miten opettajan käsittävät opetuksen eriyttämisen? ja Millä tavoin haastatte-

lemieni opettajien mukaan musiikinopetusta eriytetään alakoulussa? ovat lähempänä feno-

menografiaa, sillä ne lähestyvät tutkittavaa ilmiötä opettajien ilmiölle antamien merkitys-

ten kautta. Pitäydyin kuitenkin tutkimuskysymyksessäni, sillä siihen kiteytyy hyvin tämän 
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tutkimuksen tavoite: selvittää musiikin opetuksen eriyttämiseen liittyviä aspekteja alakou-

lun kontekstissa. Fenomenografia toimi tutkimuksessani myös analyysin pohjana, ja sen 

avulla oli mielekästä käsitellä ja eritellä aineistoa. Omien ennakko-oletusten korostunut 

tiedostaminen auttoi tutkijaa pyrkimyksessään mahdollisimman puhtaaseen tulkintaan.  

Vastasiko tutkimus lopulta tutkimuskysymykseen: Mitä on opetuksen eriyttäminen alakou-

lun musiikinopetuksessa? Fenomenografisen tutkimuksen tuloksena syntyneiden kolman-

nen tason kuvauskategorioiden tulisi ilmentää peruseroja tutkittavan ilmiön käsittämisessä. 

Mielestäni kolmannen tason kategoriat linkittyvät loogisesti teoriaan, vaikka kategorisointi 

tapahtuikin aineiston pohjalta. Tutkimustulokset eivät sellaisinaan ole yleistettävissä, mutta 

yhteydet teorian ja empiirisen aineiston välillä voivat antaa osviittaa siitä, miten musiikin 

opetuksen eriyttäminen ilmenee alakoulussa. Jos tutkimusaineisto olisi ollut laajempi, olisi 

ollut mahdollista lähestyä täydellisempää käsitysvariaatiota. Kuuden opettajan haastattelu-

aineisto kertoo vain kyseisen kohdejoukon käsityksistä eriyttämisestä. Myös fenomenolo-

ginen tutkimusote olisi voinut olla mahdollinen, jolloin tutkittavaa ilmiötä olisi voitu tar-

kastella esimerkiksi syvähaastattelujen ja havainnoinnin kautta. Tässä suhteessa tutkimuk-

seni ei tarkastele ensimmäisen asteen näkökulmaa eli sitä, miten eriyttäminen oikeasti il-

menee opetuksessa. Kuitenkin voidaan ajatella, että se, miten opettajat ilmiön käsittävät, 

on jo sinällään arvokasta ja voi olla hyödyksi esimerkiksi opettajien koulutusta koskevassa 

tutkimuksessa ja suunnittelussa. Käsitysten variaation myötä tutkittavasta ilmiöstä voidaan 

myös saada käytännön tietoa ja tätä kautta välineitä musiikkia opettavien opettajien työ-

hön. 

Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen eettisyydelle ja luotettavuudelle asetettuja tavoitteita 

voitaneen todeta, että fenomenografinen haastattelututkimus täyttää hyvin tutkittavien ano-

nymiteetin vaatimukset. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota koko informanttiryhmän 

käsityksiin, ei yksittäisen haastateltavan sanomisiin. Toisaalta autenttisten tekstilainausten 

kautta tutkittavan ääni pääsee kuuluviin, mutta itse lainausta ei ole profiloitu tietyn haasta-

teltavan sanomaksi. Näin ollen, vaikka haastateltavat opettajat olisivat samalta koululta ja 

profiloinnin kautta kenties tunnistaisivat haastateltavat, on vain pieni todennäköisyys, että 

he pystyisivät liittämään lainauksen tietyn opettajan ilmaisuksi. Itse tulosavaruuden ja me-

todologisten tutkimustulosten tasolla yksittäisen henkilön vaikutusta ei voida enää jäljittää, 

vaan teemoittelu ikään kuin häivyttää haastateltavan äänen. Tämä on toisaalta myös harmi, 

sillä tällöin kategorioista on tullut lähinnä haastatteluryhmän keskiarvoja tai yleistyksiä. 
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Toisaalta tutkimustulokset eivät ole yhteiskunnallisella tasolla yleistettävissä, vaan pätevät 

ainoastaan haastateltavien kontekstissa.  

Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta on vaikea mitata, sillä tutkimuksen toistami-

nen voisi johtaa sen tulkinnallisuuden takia erilaisiin merkityksen antoihin ja lopputulok-

siin. Toisaalta tulosten sitominen teoriaan ja kirjallisuuden keskusteluun lisäävät niiden 

luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa olisin voinut käyttää vielä enemmän musiikkikasva-

tuksen näkökulmaa ja kirjallisuutta, minkä koen tämän tutkimuksen heikkoutena. Myös 

teoreettisen keskustelun puute opettajien koulutusta koskien hankaloittaa tulosten luotetta-

vuuden arviointia tältä osin. Tutkimustulosten luotettavuutta ja eettisyyttä voidaan tarkas-

tella myös käytettyjen lainausten osalta. Millaisia merkityksiä tutkija on antanut lainauksil-

le ja miten lainausten konteksti on tulkittu? Onko mahdollista, että lainauksen esittäminen 

tietynlaisessa yhteydessä voi vääristää sen merkitystä? Asiayhteys vaikuttaa luonnollisesti 

lainauksen sisällön tulkintaan. Olen tämän tiedostaneena pyrkinyt analyysi- ja tulkintavai-

heessa pitämään merkitykselliset ilmaisut ja lainaukset niiden alkuperäisessä kontekstissa 

tarkan litteroinnin avulla. Toki teemoittelu- ja luokitteluvaiheessa on vaarana, että lainaus 

irtautuu kontekstistaan ja tutkija tekee liian rohkeita tulkintoja. Jos haastateltavat lukevat 

tutkimusta, tunnistavatko he enää sanomisiaan samoiksi vai onko niiden merkitys muuttu-

nut? Toisaalta myös haastattelutilanteessa on vaarana se, että tutkija ja tutkittava ymmärtä-

vät ilmiölle annettuja merkityksiä laadullisesti eri tavoin. Olen pyrkinyt haastattelutilan-

teissa varmistamaan tarkentavilla kysymyksillä, että puhumme tutkittavan kanssa samasta 

asiasta. 

Tutkimuksen ongelmanasettelun merkitystä ja relevanttiutta voidaan tarkastella yhteiskun-

nallisessa valossa. Miksi on tärkeää tutkia juuri musiikin opetuksen eriyttämistä ja mitä 

uutta haastattelututkimus tuo yhteiskunnallisella tasolla? Aihe on ajankohtainen yhä moni-

naistuvassa koulujärjestelmässä, jossa pyritään enenevässä määrin rakentamaan oppilas-

ryhmät lähikouluperiaatteella. Suuret ryhmäkoot ja musiikin vähäinen viikkotuntimäärä 

tuovat haasteita musiikin opetukselle yleensä, puhumattakaan systemaattisen eriyttämisen 

toteutumisesta. Voidaan myös pohtia koulujen käytänteiden toimivuutta, kun koulussa on 

vain yksi musiikinopettaja joka opettaa kaikkia ryhmiä. Siirtymä kerran viikossa eriin 

luokkatilaan eri opettajan opetukseen voi olla joillekin oppilaille hyvin vaikeaa, mikä nä-

kyy keskittymisongelmina ja jopa käytöshäiriöinä. Musiikilliseen orientoitumiseen voi 

mennä jokaisella kerralla suurin osa ajasta, jolloin itse opetukseen jää vähemmän aikaa. 

Toisaalta on järkevää käyttää opettajien eri vahvuuksia hyödyksi etenkin taito- ja taideai-
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neissa, sillä jokainen opettaja ei ole esimerkiksi musiikillisesti tai liikunnallisesti orientoi-

tunut tai harrastunut. Opettajan koulutuksen tasolla eriytymistä tapahtuu jo sivuainetasolla, 

sillä jokainen ei voi eikä ole mielekästäkään erikoistua musiikkiin.  

Tutkimusprosessin aikana nousi esille useita mielenkiintoisia ja relevantteja jatkotutkimus-

aiheita. Esimerkiksi fenomenografisesta näkökulmasta olisi kiinnostavaa tutkia vielä tar-

kemmin opettajien koulutuksen vaikutusta musiikin opetuksen eriyttämiseen. Tämä vaatisi 

suuremman kohdejoukon, jotta saataisiin mahdollisimman kattava kuva opettajien koulu-

tuksen suhteesta oppilaiden viihtyvyyteen musiikin tunneilla tai koulumenestykseen. Toi-

saalta olisi mielenkiintoista tutkia musiikin opetusta oppilaiden näkökulmasta: millainen 

on hyvä musiikin opettaja tai millaista hyvä musiikin opetus? Mitä ominaisuuksia oppilaat 

pitävät tärkeinä opettajassa tai koulun musiikin opetuksessa? Myös havainnointiin perustu-

va aineistonkeruu tai tutkijan osallistuminen itse tutkittaviin opetustilanteisiin voisi olla 

mielekästä. Oman tutkimukseni näkökulmasta jatkotutkimus voisi liittyä joko havainnoin-

nin tai syvähaastattelujen kautta ilmiön syvempään tutkailuun tai tutkivan opettajuuden 

hyödyntämisen kautta myöhemmin omaan työhöni musiikkia opettavana ja opetustaan 

kehittävänä opettajana.   
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LIITTEET 



 

  

LIITE 1 

TEEMAHAASTATTELURUNKO pro gradu -tutkimusta varten 

Toteutan haastattelun teemahaastatteluna, eli minulla ei ole tarkkoja kysymyksiä. Esitän 

sinulle muutamia teemoja, joiden pohjalta voit kertoa joko omakohtaiseen kokemukseen 

tai muuten omaan tietämykseesi perustuen kaikki mitä teeman puitteissa tulee aiheesta 

mieleen. Tarvittaessa voimme palata uudelleen aiempiin teemoihin haastattelun edetessä. 

Pääsääntöisesti äänessä on haastateltava, mutta tarpeen tullen voin esittää tarkentavia ky-

symyksiä. Tarkoituksena on siis se, että haastateltavan ääni pääsee mahdollisimman hyvin 

kuuluviin. 

Haastattelukysymykset: 

 sukupuoli 

 koulutustausta (oletko erikoistunut musiikkiin?)  

o oma musiikillinen harrastuneisuus 

 opetustausta: kuinka kauan olet opettanut musiikkia? (mitä luokkia?) 

 tämän hetkinen työnkuva (esim. opettaako musiikkiluokan opettaja musiikkia muil-

lekin kuin omalle luokalle, myös normaaliluokille?) 

 

Toivon, että vastaat seuraaviin teemoihin, miten juuri sinä teet/tekisit musiikinopettajana 

opetuksen eriyttämiseen liittyviä valintoja ja mitkä ovat sinun omat kokemuksesi ilmiöstä. 

 

Teemat ja Tarkentavat kysymykset 

 

1. Mitä mielestäsi tarkoittaa opetuksen eriyttäminen? 

 

a) Miten eriytät/ eriyttäisit musiikin opetusta? 

- eriyttäminen rytmin, soiton, laulu, teorian osalta 

 

 b) Keille suuntaat/ pitäisi suunnata eriyttäviä toimenpiteitä? 

 

 c) Ylös-/alaspäin eriyttäminen musiikin opetuksessa ? (Miten/milloin?) 

 

2. Miten selvität (musiikin opetuksen) eriyttämisen tarpeen luokassasi? 

 



 

 

 

3. Miten saat selville oppilaan tämänhetkisen (musiikillisen) kehitystason? 

 

 (testit, tehtävät, havainnointi, oppilaantuntemus) 

 

 a) Miten saat selville oppilaan kiinnostuksen kohteet? 

 

b) Huomioitko/ Miten huomioit tason/kiinnostuksen kohteet opetuksen suun-

nittelussa? 

 

 c)Huomioitko/  Miten huomioit ne opetuksessa? 

 

 

4. Millaisia omakohtaisia kokemuksia musiikinopetuksen eriyttämisestä sinulla on 

opettajana? 

 

a) Millaisin menetelmin itse eriytät musiikin opetusta ja missä vaiheessa ope-

tusta eriytät? 

 

b) Tapahtuuko vain oppitunnilla vai myös kouluajan ulkopuolella? (tukiope-

tus,kerhotoiminta..) 

 

c) Miten eriyttäminen on vaikuttanut oppimi-

seen/motivaatioon/oppimistuloksiin yms. 

 

 

 

5. Kuinka tavoitteellista/tietoista (musiikinopetuksen) eriyttäminen on? (omalla 

kohdallasi?) 

 

 a) Miten näkyy opetuksen suunnittelussa? 

 b) Millaiset valmiudet sinulla mielestäsi on musiikin opetuksen eriyttämi-

seen? 
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6. Pidätkö eriyttämistä tärkeänä musiikinopetuksessa? 

 

a) Miksi juuri musiikinopetuksen eriyttäminen on tärkeää? (miten perus-

telet eriyttämisen?)  

 

7. Onko Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke-käsite sinulle tuttu? 

 

 a) Miten voit auttaa oppilasta saavuttamaan potentiaalisen tasonsa? (tason, 

jolle hän autettuna voi päästä, mutta ei omin avuin eli seuraavan mahdollisen taito-

tason) 

 

  miten voidaan taata, että oppilas edistyy musiikillisissa taidoissaan siinä määrin, 

mihin hänellä on potentiaalia? (ei alisuoriudu) 

 

 b) Mikä on opettajan merkitys musiikin oppimisessa? 

 

c) Oletko käyttänyt tietoisesti tai mahdollisesti tiedostamattasi lähikehityksen 

ajatusta musiikinopetuksessa/eriyttämisessä? 

 

8. Mikä on mielestäsi sosiaalisuuden merkitys musiikin oppimisessa? (Mielipide) 

 

a) Kanssaoppijat? Luokkatoverien merkitys? 

b) Oppivatko oppilaat toisiltaan? 

c) Auttavatko kokeneemmat/taitavammat heikompia? 

d) Käytätkö opetuksessa taitavampia oppilaita apuna musiikinopetukses-

sa? (tietoisesti, huomaamatta, ryhmätyöt, noviisi-ekspertti-asetelma) 

9. Onko musiikin opetuksen eriyttämien yleinen ilmiö alakoulussa? (Mielipide) 

10. Vaikuttaako musiikkiluokan erityisyys eriyttämiseen? Miten? (Musiikkiluokan-

opettajat) 

a) Vrt. jos musiikkiluokanopettaja on opettanut musiikkia myös normaaliluo-

kan oppilaille 

 



 

 

 

11. Mitä muuta haluat sanoa opetuksen eriyttämisestä alakoulun musiikinopetukses-

sa? 


