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Tiivistelmä

Pienellä lapsella on usein pyydettäessä tapana esiintyä esimerkiksi perheen erilaisissa juhlissa ja
tilaisuuksissa. Nuoremmat lapset esiintyvät yleensä estoitta ja tuntuvat nauttivan esiintymisestä.
Vanhemmaksi tultaessa esiintymistä kuitenkin ryhdytään jännittämään ja esiintymistilanteisiin liitetään
negatiivisia tuntemuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa neljän taide- ja
kulttuuripainotteisen alakoulun oppilaan käsityksiä omasta minäpystyvyydestään musiikkiteatteriesiintyjänä.
Minäpystyvyyden lisäksi työni keskiössä on itsesäätely. Itsesäätelyllä tarkoitetaan niitä kognitiivisia ja
mentaalisia toimintamalleja, jotka omalta osaltaan määrittävät minäpystyvyyttä.

Minäpystyvyyden voidaan nähdä olevan tilannekohtainen ja -sidonnainen käsitys omista kyvyistä ja
taidoista. Yksilö on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ympäristöstä saamansa palautteen
ja käyttäytymiseen vaikuttavan itsesäätelyn perusteella yksilö lopulta muodostaa käsityksen itsestään ja
omasta pystyvyydestään kulloisessakin tilanteessa. Ne yksilöt, jotka ovat käyttäytymistään ohjaavissa
itsesäätelyn mekanismeissa kehittyneempiä, asettavat yleensä itselleen korkeampia tavoitteita ja myös
suoriutuvat annetuista tehtävistä alhaisen itsesäätelyn tason omaavia yksilöitä paremmin. Itsesäätely on
kolmiosainen malli, joka sisältää niitä tunteita, toimia ja ajatuksia joilla yksilö lopulta saavuttaa asettamansa
tavoitteet. Omassa työssäni keskityn tämän mallin ensimmäiseen vaiheeseen. Tämän ennakoinnin vaiheen
avulla tarkastelen lapsen käsityksiä itsestään musiikkiteatteriesiintyjänä. Mallin avulla muodostan käsityksen
lapsen minäpystyvyydestä ja itsesäätelyvalmiuksista erityisesti musiikkiteatterin kontekstissa.

Tarkastelen minäpystyvyyttä ja itsesäätelyä narratiivisen tutkimusotteen kautta. Haastattelin
puolistrukturoidulla haastattelulla neljää 10-vuotiasta musiikkiteatteriesiintyjää. Keräsin haastattelujen
perusteella aineiston, jonka kategorisoin käyttämällä pohjana Zimmermanin (2000) sekä Ruohotien (2002)
itsesäätelyn ensimmäisen vaiheen kohtia. Näiden kohtien ja haastateltavien kertomusten kautta muodostin
käsityksen 10-vuotiaan lapsen minäpystyvyydestä musiikkiteatteriesiintyjänä. Analyysimenetelmänä käytin
teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jonka perusteella loin kahden erilaisen esiintyjän, Mitjan ja Petjan,
tyyppikertomukset. Näiden tyyppikertomusten avulla kuvaan haastateltavien ajatuksia ja tunteita itsestään
esiintyjänä.

Tutkimukseni mukaan ainoastaan kahdella neljästä haastateltavasta itsesäätelyn ensimmäinen vaihe toteutui
kokonaisuudessaan. Aineistosta esiin noussut ja huomionarvoinen seikka on strategisten toimintojen
puuttuminen kahdelta haastateltava kokonaisuudessaan: osa haastateltavista ei kertomusten perusteella
omannut tapoja esimerkiksi hallita jännitystä tai keskittyä muulla tavoin esiintymiseen ja tätä kautta
lopulliseen tavoitteeseen. Vaikka kaikki haastateltavat kertoivat nauttivansa esiintymisestä, nousi
nimenomaan jännitys esiin sekä negatiivisena että positiivisena osana esiintymistä.

Tutkimustulokseni heijastelee Arjaksen (2002) aikuisista musiikinopiskelijoista tekemää tutkimusta. Myös
tässä aineistossa jännitys oli suurin esiintymistä häiritsevä yksittäinen tekijä. Jännitys voidaan kuitenkin
parhaassa tapauksessa kääntää hyödyksi. Yksilön on mahdollista vireyttää itsensä ja kääntää jännitys
positiiviseksi vaikuttimeksi, kuten myös osa omista haastateltavistani näyttäisi tekevän.
Asiasanat Esiintyminen, itsesäätely, jännittäminen, kertomukset, minäpystyvyys, musiikkikasvatus, musiikkiteatteri,

tyyppikertomus
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1 JOHDANTO

Olen aina ihmetellyt joidenkin ihmisten kykyä ja asennetta tarttua asioihin ja toteuttaa ne

ikään kuin ”vettä valaen”. Asenteen ja voittavaisen mielen lisäksi tuntuvat jotkut ihmiset

omaavan jonkin maagisen taidon myös onnistua tehtävissään. Kentälle lähdetään

voittamaan, ja näin myös yleensä käy. Nämä henkilöt eivät pelkästään onnistu

tehtävissään, vaan tuntuvat kurkottavan myös tavoitteissaan kerta kerran jälkeen yhä

korkeammalle.

Olen aina harrastanut musiikkia. Aloitin pianonsoitonharrastuksen yksityisellä opettajalla

ollessani viisivuotias. Isovanhempieni varastosta löytyy kotikamerallamme kuvattua

videomateriaalia, jossa tulkitsen pianolla mielestäni tutulta kuulostavia lastenlauluja

ollessani vasta kolme. Kaappiemme kätköistä löytyy useampiakin tallenteita, joissa laulava

ja soittava iloinen lapsi nauttii itseilmaisusta, esiintymisestä ja musiikista. Katsellessani

vanhaa videomateriaalia en huomaa epävarmuutta tai pelkoa itsessäni. Pelkästään

ilmaisunilo ja musiikin tuoma riemu loistavat esiintymistä selvästi nauttivan pienen lapsen

silmistä.

Kouluun menon myötä astuivat kuvaan myös pianotunnit musiikkiopistossa. Pidin

tunneista ja opettajastani, vaikka muistankin jännittäneeni paljon musiikkiopistotoimintaan

kuuluvia oppilasiltoja ja vuosinäytteitä. Kuuntelijat istuivat mustissa samettituoleissa

suuressa salissa, ja minun oli kumarrettava ennen ja jälkeen esityksen. Ylhäältäpäin

muistan, miltä kiiltäväkärkiset nappaskenkäni ja liian suuret pitsisukkani näyttivät kun

yritin kumartaa mahdollisimman syvään ja arvokkaasti. Kaikki olivat ihan hiljaa, ikään

kuin pysähtyneenä hengittämättä odottamassa ensimmäisiä säveliäni.

Soitin kappaleen lopulta liian terhakkaasti ja liian suurella volyymilla. Ajattelin näin

varmistavani, että kaukana salin perälläkin nuokkuvat aikuiset kuulevat hengentuotokseni

ja intoni minkä soittamani kappale minulle antoi. Myöhemmin muusikkourani jatkuessa

sain kuulla, että sormeni olivat liian pienet pianistiksi ja että vasen käteni ei toimi

teknisesti oikein soittaessani. Lisäksi soitin kappaleet aina liian nopeasti, eikä

pedaalitekniikkani ollut kelvollinen. Jossain vaiheessa huomasin todella jännittäväni

esiintymistä, enkä enää oikeastaan pitänyt siitä lainkaan. Koin esiintymistilanteet
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ahdistavina ja muistan esiintymistilanteissa soittaessani miettiväni lähinnä jo tulevaa

palautetta ja sitä, mitä mahdollisesti tein väärin soittaessani.

Miksi kaikista konserteissa esiintyvistä lapsista juuri minä ahdistuin niin paljon

esiintymistilanteista, vaikka aikaisemmin olin nauttinut niistä? Oliko jännitykseni epäilystä

omista taidoistani, vai pelkäsinkö aikuisilta saamaani palautetta? Vai voisiko olla

mahdollista että muut lapset tekivätkin itse jotain eri tavalla, sillä he tuntuivat aina

onnistuvan esiintymisissään? Vaikka ympäristö oli meille kaikille samanlainen, juuri minä

tunnuin jännittävän esiintymistä.

1.1 Jännittäminen

Fysiologisena ilmiönä jännittäminen on ihmiselle synnynnäistä; kaikki jännittävät. Kuten

minun tapauksessani, voi jännittäminen kuitenkin kääntyä ongelmaksi. Jännittämiseen

liittyvät ongelmat ja niiden syyt ovat monitahoisia ja mahdollisia syitä niihin on useita.

Päivi Arjas (2002) on tutkinut klassisen musiikin ammattiopiskelijoiden

esiintymisjännitystä. Vaikka jännittäminen on ihmiselle luontaista, antavat yksilöt

jännityksen tunteelle eri merkityksiä. Nämä merkitykset ovat opittuja ja saattavat asettaa

positiiviseksi voimavaraksi tarkoitetun jännityksen tunteen negatiiviseen valoon.

Suoritusta parantavan vaikutuksen sijasta jännitys itsessään muuttuu huomion kohteeksi ja

vie näin voimavaroja itse tekemiseltä – esiintymiseltä. (Arjas, 2002, 121–122.)

Jännittäminen voidaan kuitenkin todella kääntää myös voimavaraksi. Tällöin puhutaan

vireytymisestä (mm. Steptoe 1982; Lehrer 1987, Pörhölä 1995;  Arjas, 2002). Esimerkiksi

huippumuusikot pystyvät kääntämään jännittämisen tunteen voimavarakseen ja näin

kykenevät parantamaan omaa suoritustaan. (Arjas, 2010, 313.)

Vaikka tutkijat ovat suhteellisen yksimielisiä vireyden positiivisista vaikutuksista

suoritukseen, eivät muusikoiden kokemukset joka suhteessa vastaa tätä olettamusta. Ian

Jamesin (1984) tekemän tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia tutkimuksen

otantajoukosta koki jännityksen parantavan esiintymistä. Suurin osa eli 60 prosenttia

vastanneista kertoi jännityksen estävän kappaleiden soittamisen haluamallaan tavalla.

Jännitys sai tutkittavissa aikaan rajumpiakin reaktioita: 12 prosenttia tutkittavista tunsi

menettävänsä täysin kontrollikykynsä ja 1 prosentti ilmoitti jännityksen suorastaan
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pilaavan koko esityksen. Vain 9 prosentin mukaan jännittämisen tunteella ei ollut

vaikutusta suuntaan tai toiseen. (Arjas, 2010, 312.)

Toinen tutkimus (Middlestad, 1990) osoitti 76 prosentin 2212 muusikosta potevan

jonkinlaista työhön liittyvää sairautta. Muusikoille annettiin tutkimuksessa lista, joka

sisälsi 59 erityyppistä sairautta. Näistä sairauksista neljä oli laadultaan psyykkistä.

Tällaisia sairauksia olivat esiintymisjännitys, depressio, unihäiriöt ja unettomuus. Kaikista

näistä 59 erilaisesta sairaudesta juuri esiintymisjännitys oli useimmiten valittu vaihtoehto.

15,5 prosentia näistä ”jännittämistä sairastavista” muusikoista totesi jännittämisen olevan

kohdallaan vakavaa. Yli puolet näistä vakavista jännittäjistä kertoi jännittämisen alkaneen

jo ennen 21 ikävuotta. (Arjas, 2002, 17.)

Tutkimusten mukaan jännittäminen on esiintyjien keskuudessa hyvin yleistä ja

jännittäminen aloitetaan ennen aikuisikää. Kaikki esiintymiseen liittyvät tilanteet eivät

kuitenkaan olleet omalla kohdallani negatiivisia. Musiikin lisäksi olen harrastanut myös

musiikkiteatteria. Raahen musiikkiluokilla on pitkät perinteet erilaisten musikaalien ja

musiikkiteatterinäytösten tekemisessä. Itse lauloin eräässä musikaalissa soolo-osuuksia ja

muistan nauttineeni esiintymisestä ja musikaalin tekemisestä. Kumma kyllä, muistelen,

etten olisi juurikaan jännittänyt tai ollut ahdistunut näistä esiintymisistä. Voisiko olla

mahdollista, että erilaisessa esiintymistilanteessa ja ympäristössä pystyin vireyttämään

itseni, ja kääntämään jännityksen tunteen voimavarakseni ja nauttimaan esiintymisestä?

1.2 Tiedostava toiminta

Pohdittuani pitkään musiikkiuraani ja katsottuani taaksepäin elämääni olen ryhtynyt

ajattelemaan olisinko voinut itse tietoisesti toimia jotenkin eri tavalla painostavissa

esiintymistilanteissa. Koska jännittäminen ja siihen liittyvät negatiiviset tuntemuksen ovat

esiintyjien keskuudessa yleisiä ja ne ilmenevät tutkimusten mukaan jo ennen 21 ikävuotta,

on mielestäni tärkeää selvittää jännittämisen takana olevia yksilöllisiä syitä eritoten tätä

nuoremmilla esiintyjillä.

Erilaisia jännittäjätyyppejä on useita ja niitä voidaan jaotella sen mukaan millaisesta

jännityksestä on kyse. Esimerkiksi tilanne- ja vastaanottajasidonnainen jännittäminen on

hetkittäistä, kun taas piirretyyppiset jännittäjät reagoivat kaikenlaisiin stressaaviin

tilanteisiin jännittämällä. Jännittäminen on tällöin pysyvä luonteenpiirre. Eri



10

jännittäjätyypeillä on kuitenkin selvä yhteys: piirretyyppiset jännittäjät kärsivät

tutkimusten mukaan usein myös tilanne- ja vastaanottajasidonnaisesta

esiintymisjännityksestä. (Arjas, 2014, 27.)

Tilanne- ja vastaanottajasidonnaiset jännittäjät jännittävät vain hetkittäin ja tietyissä

tilanteissa. Tällöin jännittäminen voi olla sidottuna esimerkiksi pelkästään vaikkapa

harjoittelutilanteisiin tai itse esiintymistilanteessa johonkin spesifiin ihmiseen. Tällaisissa

tilanteissa oleellisinta ovat yksilön ajatukset ja oma suhtautuminen esiintymistilanteisiin.

Yleinen reagointitapa tällaisiin tilanteisiin on omien taitojen epäily ja uskon horjuminen

omaan itseensä. (Arjas, 2014, 27.)

Mitä eroa erilaisilla jännittäjillä sitten on suhteessa niihin, jotka eivät jännitä? Arjaksen

mukaan ei-jännittäjät kykenevät suuntaamaan huomionsa itse tehtävään jännittäjiä

paremmin. Jännittäjät tiedostavat selvästi jännityksen oireensa ja pelkäävät niiden pilaavan

esiintymisen. Ei-jännittäjät puolestaan ovat niin tehtäväsuuntautuneita, että pystyvät

ohittamaan jännityksen oireet ikään kuin tehtävään kuuluvina ja normaaleina ilmiöinä. Ei-

jännittäjän kaikki energia kohdistuu itse tehtävään, kun taas jännittäjän energia ja ajatukset

suutautuvat oman itsensä tarkkailuun. (Arjas, 2014, 27.)

Arjas kehottaakin vaikuttamaan opittuihin ajatusmalleihin ja omaan suhtautumistapaan

sekä tätä kautta esiintymisjännitykseen ja omaan suoriutumiseen esiintymistilanteissa

(Arjas, 2014, 30). Ajatusmalleilla tarkoitetaan niitä kognitiivisia toimintoja ja tapoja, joilla

jäsennämme maailmaamme ja ymmärrämme sen ilmiöitä. Osa näistä toiminnoista on

automaattisia, ikään kuin pieniä pintaan nousevia ajatuksia, jotka pulpahtelevat esiin ilman

että niitä edes ajattelee. Osa näistä ajatusmalleista on kuitenkin opittuja ja muotoutuvat

sosiaalisten tilanteiden ja kasvatuksen kautta.

Yhtenä toimintatapana voidaan nähdä yksilön itsesäätely joka kytkeytyy minäpystyvyyden

käsitteeseen. Tutkin tässä työssäni sosiokognitiiviselta näkökannalta minäpystyvyyttä ja

itsesäätelyyn liittyviä strategillisia ja motivationaalisia toimintatapoja ja sitä, millä tavoilla

nämä toimintatavat esiintyvät erään musiikkiteatteriprojektin lapsilla. Teoreettisena

viitekehyksenäni työssäni on Barry J. Zimmermanin (2000) ja Pekka Ruohotien (2002)

itseohjautuvan oppimisen – tai itsesäätelyn – teoriat. Työtäni on ohjaamassa myös Tapani

Kaartisen (2005) tekemä tutkimus aikuisten musiikinopiskelijoiden

itsesäätelyvalmiuksista. Kaartisen tutkimuksen kohteena olivat musiikin opiskelijoiden
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itsesäätelyyn liittyvät motivaationaaliset ja strategiset valmiudet.  Kaartisen mukaan juuri

nämä motivaationaaliset ja kognitiiviset taidot ovat avainasemassa opintojen edistymisen

kanssa.  Tulosten mukaan opiskelijan itsetunto, itseluottamus ja tehokkuususkomukset

määräävät sen sitoutuuko opiskelija annettuun tehtävään vai ei.

Oma, hieman negatiivissävytteinen musiikkiurani, ja toisaalta musiikkiteatteritoimintaan

liittyvissä tilanteissa kokemani hyvät kokemukset Raahessa toteutetuista

musiikkiteatteriprojekteista innostivat minut tekemään tämän pro gradu -tutkielmani.

Raahen alakoulujen musiikkiluokat järjestivät keväällä 2013 musiikkiteatterinäytöksen,

jossa alakouluikäiset oppilaat esiintyivät näytellen ja laulaen. Haastattelin lopputyötäni

varten neljää 10-vuotiasta taide- ja kulttuuripainotteisen alakoulun oppilasta, jotka kaikki

esiintyivät näytöksissä.

Mielenkiintoni keskittyi haastatteluissa lasten omiin tarinoihin. Haastattelujen

tarkoituksena on selvittää lasten tarinoiden perusteella millaisia tavoitteellisia, strategillisia

ja motivationaalisia keinoja lapset käyttävät valmistuessaan edessä olevaan

musiikkiteatteriesiintymiseen. Nämä kognitiiviset toimintatavat liittyvät itsesäätelyyn,

jonka voidaan nähdä olevan minäpystyyden takana toimiva yksilöllinen mentaalinen

prosessi. Työni tarkoituksena on itsesäätelynmallin avulla kuvata niitä haastateltavien

minäpystyvyyteen liittyviä kognitiivisia toimintoja, joita haastateltavilla kertomusten

perusteella on tai ei ole, kun he valmistautuvat tulevaan koitokseen. Pohjaan yhteenvetoni

näistä toiminnoista Zimmermanin (2000) ja Ruohotien (2002) itsesäätelyn mallin

ensimmäiseen vaiheeseen, josta työssäni käytän nimitystä ennakoinnin vaihe.

Pro gradu -työni tutkimusotteena käytän narratiivista eli kerronnallista lähestymistapaa,

joka mahdollistaa lasten omien kertomusten tarkastelun ja analysoinnin. Haastattelutapana

käytän teoriaohjautunutta, puolistrukturoitua haastattelua.

Tutkimusongelmakseni muotoutuivat prosessin edetessä seuraavat kysymykset:

1) Missä määrin itsesäätelyn mallin ennakoinnin vaihe toteutuu haastattelemillani

musiikkiteatteriesiintyjillä?

2) Millä laadullisilla tavoilla lasten kertomuksista ilmenee tai ei ilmene itsesäätelyn

mallin ennakoinnin vaihe?
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Keräämäni aineiston perusteella muodostan käsityksen siitä millä tavalla lasten

kertomuksista ilmenee itsesäätelyn ennakoinnin vaihe. Tarkoituksenani on tulosten

koonnin ja analysoinnin perusteella rakentaa tyyppikertomus viidesluokkalaisen

musiikkiteatteriesiintyjän minäpystyvyyskäsityksestä ja itsesäätelyvalmiuksista.
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2 MINÄPYSTYVYYS JA ITSESÄÄTELY

Oman minän pystyvyyteen liittyvät ennakkoluulot, asenteet ja käsitykset muotoutuvat

usean eri tekijän seurauksena. Ihmisen minäpystyvyys ei automaattisesti muotoudu

pelkästään yksilön oman tekemisen ja suorittamisen seurauksena, vaan siihen on osallisena

myös sosiaalinen vuorovaikutus ja kasvatus. Minäpystyvyys vaikuttaa siihen millaisia

tavoitteita yksilö itselleen asettaa ja millaisiin tehtäviin hän ryhtyy. Suuren luottamuksen

omaan itseensä omaavat henkilöt käyttävät todennäköisemmin toimissaan korkeamman

tason älyllisiä prosesseja ja näin asettavat itselleen myös korkeampia tavoitteita. (Lehtinen

ja Kuusinen, 2001, 226.)

2.1 Itsesäätely

Itsesäätely on minäpystyvyyteen liitoksissa oleva yksilön toimintaa selittävä teoreettinen

malli (Bandura, 1995, 5). Ensimmäisen kattavan kuvauksen itsesäätelystä esittivät Allen

Tough (1967, 1979) ja Malcolm Knowles (1975). Tässä itsesuunnitellun oppimisen

mallissa oppijan itsesäätelytaitoja kuvataan lineaarisesti kuusivaiheisen teorian avulla,

jossa 1) ilmapiirin luominen, 2) oppimistarpeiden arviointi, 3) oppimistavoitteiden

asettaminen, 4) oppimiseen tarvittavien inhimillisten ja materiaalisten resurssien

hankkiminen, 5) sopivien oppimisstrategioiden valinta ja soveltaminen sekä 6)

oppimistulosten arviointi asettavat pohjan itsesäätelyn toteutumiselle. Kaswormin (1992)

mukaan Tough ja Knowles antoivat ensimmäisenä kielen ja termit itseohjautuvan

oppimisen prosesseille. (Ruohotie, 2000, 162.)

Albert Bandura (1995) selitti ensimmäistä kertaa minäpystyvyyttä itsesäätelyn käsitteen

avulla. Bandura toteaa itsesäätelyn määrittävän ihmisen toimintaa neljän merkittävän

prosessin avulla. Yksilön toimintaan vaikuttavat 1) kognitiiviset, 2) motivoivat, 3)

affektiiviset ja 4) valinnalliset prosessit, jotka toimivat yleensä yhdessä jatkuvassa

vuorovaikutuksessa keskenään. Suureen osaan ihmisen toimintaa sisältyy myös

tiedostamattomia sisäisiä arvotavoitteita. Näihin tavoitteisiin vaikuttavat omien

valmiuksien kriittinen arviointi: mitä korkeammat itsesäätelymekanismit yksilö kokee

itsellään olevan, sitä korkeammat tavoitteet hän myös itselleen asettaa.  (Partanen, 2011,

20.)
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Garrison (1997) yhdistää omassa itsesäätelyä kuvaavassa teoriassaan itsensä johtamiseen,

itsetarkkailuun ja motivointiin liittyvät tekijät. Teorian mukaan oppija muokkaa

ympäristöään suotuisammaksi saavuttaakseen haluamansa tavoitteet. Pelkästään teorian

ensimmäinen vaihe on liitoksissa ympäristöön ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Teorian

kaksi muuta vaihetta — itsetarkkailu ja motivointi — eivät kuitenkaan ole liitoksissa

ympäristön ja sosiaalisen kontekstin kanssa, vaan teorian kaksi muuta aspektia ovat

lähtöisin yksilön omista älyllisistä ja intensiteetillisistä (kognitiivis-konatiivinen)

lähtökohdista. (Ruohotie, 2000, 164.)

Bulter ja Winnen (1995) kehittämässä itsesäätelyn mallissa keskeisiä aspekteja ovat

uskomukset ja oppijan tiedot sekä oppimistehtävää, siitä saatua palautetta ja sosiaalista

vuorovaikutusta koskevat tulkinnat. Oppija saattaa esimerkiksi ymmärtää tehtävänannon ja

tavoitteet väärin. Tämän tuloksena hän ei pysty soveltamaan hallussaan olevia strategioita

asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Joskus strategian soveltamista saattaa häiritä myös

motivaation puute. Bulter ja Winnen teorian keskiössä on tuloksista saatu palaute.

Palautteella on kuitenkin vähän merkitystä yksilön varsinaiselle itsesäätelytoiminnalle.

Palautteella kuitenkin on tärkeä rooli, sillä sen avulle yksilön suoritusta tehtävässä

pystytään arvioimaan. (Ruohotie, 2000, 166.)

Eri tutkijat käyttävät itsesäätelyyn liittyvistä uskomuksista eri termejä. Itsetehokkuus

(Peltonen & Ruohotie, 1992) ja tehokkuususkomus (mm. Kaartinen, 2005) pohjautuvat

kaikki Banduran teoriaan yksilön kyvyistä toteuttaa toimintaansa. (Partanen, 2001, 19–20.)

Myös Zimmermann (2000) ja Ruohotie (2002) pohjaavat ajatuksensa Banduran

itsesäätelyn toeriaan. Yhteistä näille kaikeille termeille on se, että ne erilaisista

teoreettisista taustoistaan huolimatta kuvaavat kaikki yksilön käsityksiä omista kyvyistä

muista mahdollisuuksista. Banduran minäpystyvyyskäsitys ja itsesäätely eroavat Anttilan

(2006, 73) mukaan edellä esitellyistä teorioista kuitenkin sen korostetun tehtävä- ja

tilannesidonnaisen luonteen vuoksi.

2.1 Sosiaalis-kognitiivinen itsesäätely

Banduran teorian erottaa muista teorioista sen prosessiluonteisuus. Toisin kuin täysin

metakognitiota korostavat teoriat, ottaa sosiaalis-kognitiivinen näkemys huomioon yksilön

minä-uskomukset ja tiedostamattomat reaktiot. Tällaisia ovat esimerkiksi

suoritustilanteisiin liittyvät epäilyt ja pelot. (Ruohotie ja Honka, 2003,80.)
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Yksilön on kyettävä säätelemään käytöstään painostavissa tilanteissa ja epäonnistumisissa.

Ne, joiden itsesäätelymekanismit ovat alhaisemmat, ovat epävarmempia jäsennellyssä

ajattelussaan ja lopulta laskevat tavoitteitaan, mikä johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen.

Vastaavasti ne, joiden säätelymekanismit ovat joustavampia, asettavat itselleen

korkeampia tavoitteita ja käyttävät ajattelussaan korkeampia kognitiivisia prosesseja.

(Bandura, 1995, 5–6.)

Banduran keskeinen oletus on yksilön vuorovaikutteisuus – resiprookkinen determinismi –

ympäristön kanssa (kuva 1). Yksilön toiminta, henkilökohtaiset kyvyt, kognitiiviset taidot

sekä ympäristö ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa (Bandura, 1995, 5). Sosiaalinen

ympäristö on oppijan kannalta joko neutraali, mahdollistava tai rajoittava tekijä. Teorian

mukaan henkilön sisäiset mallit kehittyvät sosiaalisissa tilanteissa tarkkailemalla toisia.

(Kaartinen, 2005, 61.)

Kuva 1. Zimmermanin (2000, 15) mukaan Banduran resiprookkista determinismiä kuvaava

malli.
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2.1.1 Itsesäätelyn syklisyys

Zimmerman selittää Banduran teorian taustalla vaikuttavia älyllisiä toimintoja

itseohjautuvan oppimisen (SRL – Self Regulated Learning) avulla. Zimmerman on tutkinut

minäpystyvyyttä ja siihen liittyviä motivationaalisia strategioita. Zimmermanin mukaan

minäpystyvyyden, henkilökohtaisten tulosodotusten, tehtävän saaman henkilökohtaisen

arvon ja tavoitekeskeisyyden on todettu vaikuttavan oppilaiden tietoisiin valintoihin ja

motivaatioon. Zimmerman kuvaa tätä prosessia kolmiosaisen syklisen mallin avulla (kuva

2),  jossa  ennakointi  (forethought), kyvyt ja tahdonalainen säätely (performance or

volitional control) ja arviointi (self-reflection) muodostavat jatkuvan prosessin.

(Zimmerman, 2009, 247–248.)

Kaartisen (2005, 65) mukaan Zimmermanin itsesäätelyn malli sisältää ajatuksia, tunteita ja

toimia. Näitä hallitsemalla yksilö pyrkii saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteensa.

Aiemmista oppimiskokemuksista saatu palaute on hyödyllinen tavoitteen tarkastamisessa,

uuden strategian valinnassa sekä tulevassa oppimisponnistelussa. Itsesäätely on siis oman

toiminnan ja ympäristön ennakoivaa yhteensovittamista.

Kuva 2. Zimmeranin (2009, 249) mukaan yksilön ajatuksia, toimia ja tunteita kuvaava

kolmiosainen malli.
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Ennakoinnin vaiheeseen sisältyy tavoitteen asettaminen sekä strateginen suunnittelu.

Tavoitteen asettamisella tarkoitetaan niitä päätöksiä, joilla saavutetaan haluttu tulos.

Strateginen suunnittelu kuvastaa menetelmiä, jotka tehostavat oppimiskokemusta.

(Zimmerman, 2009, 252–253.)

Suorituskyvyn vaihe pitää sisällään ne strategiat ja tavat, joilla oppija lisää motivaatiotaan

oppiakseen tehokkaammin. Nämä ulkoiset ja sisäiset motivaattorit vaikuttavat yksilön

työskentelyn tehokkuuteen. Muun muassa itselle asetetut palkinnot, ympäristön kontrolli,

ulkoiset kannustimet, erilaiset mielikuvat ja tavat opiskella auttavat oppijaa saavuttamaan

parempia oppimistuloksia. (Zimmerman, 2009, 252–253.)

Arvioinnin vaiheessa oppija läpikäy oppimaansa ja arvioi jatkuvasti omaa toimintaansa.

Arvioon vaikuttavat ulkopuolisten mielipiteiden lisäksi oman henkilökohtaisen tavoitteen

toteutuminen. Itsereflektiolla oppija etsii selityksiä tapahtumille (causal attribution).

Itsereflektio on vahvasti kosketuksissa tunnereaktion kanssa. Tällä tarkoitetaan tehdystä

työstä saamaa tyydytystä tai tyydyttymättömyyttä. Tutkimusten mukaan positiiviset

tuntemukset tehdystä työstä kannustavat oppijaa jatkamaan ponnisteluita tehtävän eteen.

Lisäksi positiiviset kokemukset suoritetusta tehtävästä auttavat oppijaa sopeutumaan

paremmin tulevaisuudenkin haasteisiin. (Zimmerman, 2009, 253–254.)

Mikäli oppijalle ei anneta valmiuksia itse valita oman oppimisensa kannalta tärkeitä

strategisia toimintatapoja eikä anneta hänen säädellä omaa toimintaansa, on mahdollista,

että oppija ei kykene kontrolloimaan oppimiskokemustaan eikä yksilössä näin synny

tunnetta oma-aloitteisuudesta. Oppimisympäristöt tulisikin rakentaa siten, että ne ruokkivat

oppimishalua ja antavat tilaa ja mahdollisuuksia itsesäätelyn harjoittamiselle. Tällaisia

oppimisympäristöjä ovat esimerkiksi valinta mahdollisuuksia, haasteita, oma-aloitteisuutta,

yhteistoimintaa, merkityksellisyyttä sekä positiivista palautetta ja palkkiota tarjoavat

opetustilanteet. (Ruohotie ja Honka, 2003, 104.)

2.1.2 Ennakoinnin vaihe

Ruohotie (2002, 173) pohjaa ajatuksensa yksilön itsesäätelystä Zimmermannin sykliseen

malliin. Ruohotie kutsuu Zimmermanin ensimmäistä vaihetta esivalmistelu, suunnittelu ja

aktivointi -vaiheeksi. Edellytykset vaiheen toteutumiselle ovat yksilön halu sitoutua

toimintaan ja tätä kautta oppimaan (Ruohotie, 1998, 77).
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Esivalmistelun, suunnittelun ja aktivoinnin vaihe pitää sisällään viisi erilaista toimintaan ja

tunteisiin liittyvää pienempää vaihetta. Toimintaan sitoutuessaan yksilö asettaa

tehtävälleen tavoitteet, suunnittelee käyttämänsä strategian tavoitteiden toteutumiseksi ja

muodostaa käsityksensä oppijana kulloisessakin oppimistilanteessa. Tehtävän

toteuttamiseen tarvittavia strategioita ovat esimerkiksi se, että yksilö tutustuu etukäteen

annettuun tehtävään ja suunnittelee toimintaansa eteenpäin tehtävän edetessä. Tavoitteen

asettamisen ja strategisen suunnittelun lisäksi ennakoinnin vaihe pitää sisällään

tehokkuususkomuksia – kuten erilaisia motivationaalisia uskomuksia – jotka osaltaan ovat

vaikuttamassa tavoitteen asettamiseen ja sen toteuttamiseen. (Ruohotie, Nokelainen ja

Korpelainen, 2009, 6; Zimmermann, 2009, 251.)

Nämä ennakoinnin vaiheessa esiin nousevat motivationaaliset uskomukset ja strategilliset

toimintatapamme vaikuttavat itsesäätelytaitoihimme ja tavoitteen asettamiseen, ja siihen,

kuinka tavoiteorientoituneita tehtävään olemme. Sisäinen mielenkiinto, kuten esimerkiksi

positiiviset uskomukset motivoivat yksilöä käyttämään itsesäätelytaitoja tehokkaammin

tavoitteen saavuttamiseksi. Negatiiviset uskomukset tuloksesta päinvastaisesti ehkäisevät

yksilön tekemää itsesäätelyä. (Ruohotie ym,. 2009, 6.)

Ruohotien esivalmistelun, suunnittelun ja aktivoinnin vaihe:

1. tavoitteen asettaminen

2. strateginen suunnittelu

3. tehokkuususkomukset

4. tavoiteorientaatio

5. sisäinen mielenkiinto

Vaihe kuvaa tehtävän asettamista, sopivan strategian valitsemista tavoitteiden

saavuttamiseksi sekä näihin liittyviä motivationaalisia uskomuksia. Näitä motivationaalisia

uskomuksia ovat tehokkuususkomukset, tavoiteorientaatiot ja sisäiset mielenkiinnon

kohteet. Tavoitteen asettamisessa on kyse siitä, millaiset päämäärät yksilö laittaa

toiminnalleen. Strategisella suunnittelulla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisten

oppimisstrategioiden tai metodien valintaa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Näitä

tavoitteita ja strategista suunnittelua ohjaa lopulta motivoivat aspektit ja henkilökohtaiset
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uskomukset eli tehokkuususkomukset, ja tavoiteorientaatio sekä sisäinen mielenkiinto ja

arvostus opittavaa asiaa kohtaan. (Ruohotie ja Honka, 2003, 83.)

2.2 Musiikki- ja teatteriharrastuneisuus itsesäätelyn tukena

Musiikin harrastaminen on kehittävää. Musiikki antaa elämällemme myös mielihyvää,

lohtua ja innostaa meitä. Musiikin voidaan sanoa olevan kokonaisvaltainen kokemus,

jonka äärimmäistä tunnereaktiota kuvataan ”väristykseksi”. Nämä väristykset kulkevat

voimakkaimmillaan koko vartalomme läpi. Goldstein (1980) tutkiessaan väristyksiä

useimmiten aikaansaavia ärsykkeitä havaitsi niille olevan yhtenäistä jonkin

poikkeuksellisen kauniin tai syvällisellä ja liikuttavalla tavalla merkittävän kohtaaminen.

Tutkimuksen lopputuloksena Goldstein päätteli tutkimushenkilöiden avulla, että musiikki

tuottaa mielihyvää hyvänolon tunnetta antavia lääkkeitä vastaavalla tavalla.  (Wilson,

2003, 143.)

Myös Anne J. Blood ja Robert J. Zatorre ovat tutkineet näitä musiikin mukanaan tuomia

hyvänolon väristyksiä.  Musiikin yksi suurimmista tarkoituksista on positiivisten tunne-

elämysten nostattaminen: musiikki palkitsee, motivoi ja tuottaa mielihyvää nimenomaan

silloin, kun musiikki on itse valittua ja mieluista (Blood & Zatorre, 2001). Musiikin

luomiin tunnekokemuksiin vaikuttaa vahvasti sen tilannesidonnainen konteksti sekä

toimijan omat motiivit. Musiikilliset tunnereaktiot määräytyvät tilannesidonnaisuuden

lisäksi myös yksilön omien henkilökohtaisten mekanismien mukaan. (Juslin & Sloboda,

2010, 90.)

Musiikin harrastaminen tarjoaa yksilölle turvallisen maaperän erilaisten positiivisten ja

negatiivisten tunteiden kokemiseen ja tulkitsemiseen. Saarikallion (2009) mielestä

musiikki ei ole pelkästään mielenhallinnan väline, vaan musiikki toimii apuna kun yksilö

säätelee muita psyykkisiä toimintojaan. Positiivinen tunnekokemus syntyy kun yksilö

kykenee toteuttamaan jonkun psyykkisen tarpeensa; kuten vaikkapa halun hillitä itsensä

esiintymistilanteissa. Kytkeytyessään näin muihin psyykkisiin toimintoihin, antaa musiikki

yksilölle myönteisiä tunnekokemuksia ja vahvistaa täten esimerkiksi itsehallinnan

kokemusta. (Saarikallio, 2009, 226.)

Musiikin harrastaminen kasvattaa psyykkisten toimintojen lisäksi monipuolisesti myös

yksilön muita kykyjä. Hans Günther Bastian (2000) tekemien laajojen lapsen musiikillista
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kehitystä koskevien tutkimusten tuloksena huomattiin, että musiikin harrastaminen ja

musiikkikasvatus vaikuttivat etenkin lapsen sosiaaliseen kehitykseen positiivisella tavalla.

Bastianin tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää musiikkiharrastuneisuuden vaikutuksia

lapsen henkisiin kykyihin. Sosiaalisten taitojen kehityksen lisäksi musiikin harrastamisella

lisättiin yksilön 1) aggressiivista käytöstä sääteleviä taitoja, 2) yleistä älykkyyttä, 3)

keskittymiskykyä, 4) luovuutta, 5) emotionaalista herkkyyttä ja vastaanottokykyä, 6)

valmiuksia vähentää ahdistusta aiheuttavia tuntemuksia sekä 7) parannettiin yleisesti

koulumenestystä. (Ojala, 2009, 2563–2564.)

Myös teatteriharrastuneisuudella on tutkimusten mukaan todettu olevan samansuuntaisia

vaikutuksia kuin musiikkiharrastuneisuudella. Tapio Toivanen (2002) on tutkinut viides- ja

kuudesluokkalaisten lasten kokemuksia teatteritoiminnasta. Toivanen havaitsi, että lapset

ikään kuin ”kasvoivat” ulos epävarmuudesta: lapset oppivat luottamaan omiin

ratkaisuihinsa ja vapautuivat projektin edetessä toimimaan entistä luottavammin ja

vapaammin. Lapset kokivat teatteritoiminnan tärkeänä itseluottamuksen kasvattajana.

Toivasen mukaan teatterityö tarjoaa lapselle perinteistä kasvatustyötä laajemman alueen

erilaisille mahdollisuuksille ja tavoille toimia. (Toivanen, 2002, 189.)

Toivasen tutkimuksessa oli mukana lapsia, jotka olivat teatteritoiminnassa mukana

ensimmäistä kertaa, sekä lapsia jotka olivat projektissa mukana jo toista kertaa. Molempien

ryhmien lapset kokivat itsevarmuutensa kasvaneen ja teatterityössä tehtyjen harrastusten

tukeneen heitä epävarmuuden tunteiden kanssa. Projektin aikana tutkittavat kokivat

oppineensa keskittymiskykyä sekä uskoa omaan itseensä. Tutkimuksen keskeisiä

oppimissisältöjä olivat myös esiintymis- ja kontaktitaitojen oppiminen. Toivasen mukaan

teatteritoiminnasta saadut kokemukset olivat myös pitkäaikaisia: vielä puolitoista vuotta

myöhemminkin kokemukset vaikuttivat nuoren maailmankuvaan itseluottamuksena,

empaattisuutena ja yhteistyökykyisyytenä. (Toivanen, 2002, 193.)

Musiikkiteatteritoiminta painottaa ilmaisun merkitystä (Linnankivi, 1995, 100). Toivasen

(2009, 77) mukaan myös ilmaisuvalmiuksien ja -taitojen kehittyminen liittyy vahvasti

oppilaan itseluottamuksen ja itsetuntemuksen myönteiseen kehittymiseen, ja heijastuu näin

parhaassa tapauksessa positiivisesti oppilaan minäkäsitykseen.

Musiikin harrastamiseen ja teatteritoimintaan liittyy usein vahvasti esiintyminen.

Esiintymiskokemus on kokemuksena intensiivinen. Esiintyjä harjoittelee kerta toisensa
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jälkeen niitä prosesseja, jotka johtavat koskettavaan ja ilmeikkääseen esitykseen.

Esiintymistilanne on huippukokemus, jossa tapahtuu koko ihmisen persoonaa muuttavia

tapahtumia. Esiintymistilanne on ”kasvunpaikka”. Onnistumis- ja

epäonnistumiskokemukset saavat esiintymistilanteessa suuremman merkityksen kuin

pelkkä varsinainen suoritus. (Rentola, 1993, 30.)

Esiintyjä on siis toimissaan oltava valmis kaikenlaiselle palautteelle – myös negatiiviselle.

Esiintyjä joka ei koe saavuttavansa tavoitteitaan, saattaa kokea tapahtuneen raskaaksi ja

voi pahimmassa tapauksessa jopa masentua. Toisaalta negatiivinen kokemus saattaa syntyä

myös ilman, että henkilö kokee epäonnistuneensa: myös sosiaalinen vertailu muihin saattaa

joissain tapauksissa laukaista masentumisen tunteen.  Parhaimmassa tapauksessa

epäonnistumiset ja negatiiviset kokemukset kuitenkin edesauttavat realistisen minäkuvan

kehittymisessä. (Kaartinen, 2005, 61–64.)

Yksilö pyrkiikin välttämään tilanteita, joiden hän uskoo ylittävän oman suorituskykynsä.

Hänellä on mielessään ennakkokäsitys tulevasta tehtävästä ja omasta toiminnastaan, josta

hän odottaa kielteisiä tai myönteisiä kokemuksia minäpystyvyytensä mukaisesti. Hyvän

minäpystyvyyden omaavat henkilöt käyttävät toiminnassaan tehokkaampia älyllisiä

prosesseja ja kohtaavat näin vastoinkäymisiä paremmin. (Kaartinen, 2005, 62.)

Musiikkiteatteritoimintaan liittyy musiikin lisäksi myös läheisesti draama ja teatteri.

Hannu M. Heikkinen (2002) on tutkinut draamaa työvälineenä suomalaisissa kouluissa.

Draamakasvatuksella Heikkinen käsittää kaiken draaman ja teatterin tekemisen erilaisissa

oppimisympäristöissä. Kouluissa tapahtuva draamakasvatus painottaa kokemuksen ja

kokemuksen reflektoinnin merkitystä. Draamakasvatuksen näkökulmasta kokemukset

itsessään eivät ole merkityksellisiä, vaan arvokkaana nähdään se, miten kokemukseen

suhtaudutaan ja miten sitä käsitellään. (Heikkinen, 2002, 137–140.)

Draaman ja teatterin avulla maailmassa pystytään toimimaan vapaasti ja luomaan

hetkellisiä tiloja (esteettinen kahdentuminen), jotka mahdollistavat oman itsen tarkastelun

tilanteissa joissa se normaalisti ei olisi mahdollista. Esteettisellä kahdentumisella

tarkoitetaan vallasta vapaata aika-, paikka-, ja tilannesidonnaista tilaa, joka mahdollistaa

erilaisten roolien ja tehtävien tekemisen, tutkimisen ja kriittisen tarkastelun. (Heikkinen,

2002, 137–141.) Kouluissa tapahtuva draamakasvatus ja teatteriharrastuneisuus tarjoavat

esteettisen kahdentumisen kautta mahdollisuuden tutkia ja tukea näin myös
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minäpystyvyyttä esiintyjänä, sekä tarkastella siihen liittyviä negatiivisia tunteita.

Draamakasvatuksen tarkoituksena ei enää olekaan pelkästään viestin lähettäminen

katsojalle, vaan yhtenä päämääränä on osallistujan oma sisäinen keskustelu ja

kommunikointi (Heikkinen, 2002, 140).

Musiikkiteatterin tekoon liittyy kuitenkin siis paljon enemmän kuin pelkkä ensi-ilta ja sitä

seuraavat esitykset. Ketovuoren (2006) mukaan prosessikuvauksia musiikkinäytelmistä ja

niiden tekemisestä ei kuitenkaan toistaiseksi ole kovin laajalti saatavissa. Musiikkiteatterin

teko tähtää ensisijaisesti sen lopputulokseen, varsinaiseen esitykseen. Musiikkiteatterin

teko ei kuitenkaan olennaisesti poikkea prosessiluontoisesta draamatyöskentelystä. Usein

se, mitä lavasteiden takana tapahtuu, antaa esiintyjälle paljon enemmän omasta itseydestä,

muista ja esityksestä. (Ketovuori, 2006, 102–114.)

Myös Irmeli Niemen (1993) mukaan teatteri-ilmaisu on moninaisten merkkien ja niistä

kumpuavien merkitysten yhteisvaikutusta, jossa näin syntynyt kokonaisuus on enemmän

kuin yksittäiset osaset. Samanlaista yhteisvaikutusta pystytään näkemään myös musiikin

opiskelussa: kuva, liike, teatteri ja musiikki ovat yhdessä enemmän kuin yksittäiset osat.

(Tikkanen, 1995, 102.)

Suomessa tehdyt väitöskirjatutkimukset (Heinonen 2000, Sinivuori 2002, Toivanen 2002,

Rusanen 2002, Walamies 2007) osoittavat että draamapohjainen työskentely edesauttaa

lapsen pitkäjännitteisyyttä ja keskittymiskykyä. Ilmaisulliset harjoitukset lisäävät lapsen

sosiaalisuutta ja ymmärrystä toisia kohtaan. Lisäksi niiden avulla pystytään luontevalla

tavalla pohtimaan esteettisesti korkeatasoisia aiheita, kuten esimerkiksi eettisistä

kysymyksistä. (Toivanen, 2009, 80-81.)

Tutkimusten mukaan siis (mm. Toivanen, 2002; Rentola, 1993; Saarikallio, 2009; Ojala,

2009) niin musiikki- kuin teatteriharrastuneisuus vaikuttavat positiivisella tavalla yksilön

psyykkiseen kehitykseen parantaen yksilön sosiaalisia taitoja ja henkisiä kykyjä. Tällaisia

kykyjä ovat esimerkiksi yksilön sosiaaliset taidot, keskittymiskyky, emotionaalinen

herkkyys, itsehallinta sekä valmiudet vähentää ahdistusta aiheuttavia tunteita. Näitä samoja

psyykkisiä ja emotionaalisia toimintoja löytyy myös minäpystyvyyden takana toimivasta

itsesäätelystä, joka omalta osaltaan on selittämässä yksiön toimia eri tilanteissa. Koska

draamapohjainen työskentely tarjoaa Heikkisen (2002) mukaan turvallisen ja arvovapaan

ympäristön näiden toimintojen tarkasteluun on mielestäni aiheellista selvittää millä tavalla



23

lapset itse kokevat omat itsesäätelytaitonsa juurikin musiikkia ja teatteritoimintaa

yhdistävän musiikkiteatteritoiminnan kontekstissa.
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3 METODOLOGIA

Tämä pro gradu -tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen eli

laadullinen tutkimus ei useinkaan pyri asettamaan hypoteeseja, vaan keskittyy

ymmärtämään ja selittämään tutkittavaa ilmiötä.

Laadullinen tutkimus perustuu vahvasti tutkijan omaan näkemykseen ja tulkintaan.

Samasta aineistoista on mahdollista tehdä päätelmiä monella eri menetelmällä.

(Metsämuuronen, 2006, 206.) Koska eri näkemyksiä ja tulkintoja laadullisesta

tutkimuksesta on useita, tulee tutkijan olla tietoinen käyttämästään metodologiasta. Tämän

vuoksi tutkijan tulee tutkimuksessaan järjestelmällisesti avata 1) tutkimuksensa

tiedekäsitys, 2) tutkimuksen viitekehys, 3) tietoinen maailmankuva jossa tutkimus

toteutetaan, 4) teoreettinen käsitys tutkimustyöstä sekä 5) tekemänsä tutkimuksen käsitys

tiedon luonteesta. Koska perinteinen luonnontieteitä koskeva tiedekäsitys ei sovi yhteen

ihmistieteiden kanssa, tulee ihmistieteitä laadullisin keinoin tarkastelevan tutkijan eritellä

oma tiedekäsityksensä ja johdattaa tutkimustaan sen puitteissa. (Varto, 2005, 38.)

Työni pohjalla on ajatus yksilöstä kognitiivissosiaalisena olentona, joka rakentaa

maailmaansa ja toimintaansa vuorovaikutuksellisissa tilanteissa.  Koska mielenkiintoni

kohdistuu vahvasti sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvaan musiikkiteatteritoimintaan ja

lasten omiin kokemuksiin ja tarinoihin omasta minäpystyvyydestään sen puitteissa, valitsin

tutkimukseni metodologiseksi suuntaukseksi narratiivisen eli kerronnallisen

tutkimusotteen. Tarinointi ja satuilu ovat mielestäni lapselle ominainen tapa jäsentää

maailmaa ja jakaa omia kokemuksiaan siitä. Kerronnallisella tutkimusotteella tarkoitan

tutkimuksessani yleisesti yksilön tapaa jäsentää ympäröivää maailmaa, kerätä tarvittavaa

aineistoa sekä analysoida sitä.

3.1 Kerronnallinen lähestymistapa

Narratiivisuuden käsitettä on mahdollista käyttää eri tavoilla sen käyttötarkoituksen

mukaan. Narratiivisuus voidaan kytkeä konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen ja tätä kautta

tapaan käsitellä ja tuottaa tietoa. Toisaalta narratiivisuudella voidaan tarkoittaa yleisesti

tuotetun tutkimuksen aineistoa, esimerkiksi haastattelumateriaalia. Lisäksi narratiivisuuden

käsitteellä saatetaan viitata kerätyn aineiston analyysitapaan tai tuotetun tutkimuksen
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käytännön merkitykseen esimerkiksi tutkittavalle itselle. Yleisesti narratiivisuudella

kuitenkin tarkoitetaan tutkimustapaa, joka painottaa tarinoiden ja kertomusten asemaa

tiedon välittäjänä ja rakentajana. (Heikkinen, 2007, 142–144.)

Matti Hyvärinen (2006, 1) käyttää narratiivisesta tutkimusotteesta termejä kerronnallisuus

ja kerronnallinen tutkimus. Tällä tarkoitetaan nimenomaan kertomusten ja niiden saaman

paikan tarkastelua ihmisten elämässä. Kertomusten avulla voidaan ymmärtää tutkittavan

menneisyyttä, identiteetin rakentumista sekä yksilön tapaa ymmärtää asioita. (Hyvärinen,

2006, 1–2.) Kertomus on vastaus kysymykseen, kuka minä olen (Hyvärinen, 2006, 2).

Kertomus voidaan nähdä kognitiivisena rakenteena: tapana jäsentää kokemuksia ja

ympäröivää maailmaa. Jerome Brunerin (1987) pohjaa ajatuksensa Freudin psyykkisen

todellisuuden käsitteeseen ja ajattelee että kaikki kertomamme on sidoksissa siihen miten

näemme ja koemme. Paitsi kognitiivisena rakenteena, voidaan kerronnallisuus nähdä myös

vuorovaikutuksen muotona. Kertomus ei ole pelkästään tarina tai tuotos yksilön

jäsentämästä maailmasta, vaan sosiaalisissa tilanteissa käytettävä ja niissä syntyvä tapa

tuottaa informaatiota. (Hyvärinen, 2006, 14–16.)

Rantala (2014) määrittää narratiivisuutta Brunerin (1986) tapaan ja käsittää koko

ihmiselämä tietynlaiseksi narratiiviksi. Narratiivisuuden ja tarinoiden avulla ihminen pyrkii

selittämään psyykkistä ja inhimillistä toimintaansa. Narratiivinen tutkimus toimii

inhimillisten kokemusten, uskomusten, erilaisten tunteiden ja epäilyjen parissa. Juuri nämä

erilaisiin positiivisiin ja negatiivisiin tilanteisiin liittyvät tunteet ilmenevät nimenomaan

narratiivisuuden kautta. (Rantala, 2014, 18–19.) Lasten narratiivinen tutkimus, ja se, mitä

ja miten lapsi ajattelee ja jäsentää maailmaansa, on ollut aikaisempaa suuremman

kiinnostuksen kohteena. Tarinointi ja kerronnallisuus ovat lapselle luonnollinen elämisen

tapa ja työkalu hahmottaa ympäristöään ja itseään suhteessa siihen. (Rantala, 2014, 20.)

Eskolan ja Suorannan (2001) mukaan narratiivisuus nähdään usein eräänlaisena

”tarinointina”. Tavallisesti tarinoilla on alku, keskikohta ja loppu, joiden avulla

kertomukset ikään kuin järjestäytyvät tarinaksi. Narratiivisuus on loogisen ajattelun ohella

yksi ihmismielelle tyypillinen tapa tehdä selkoa ympäröivästä todellisuudesta ja jäsentää

kokemaansa (Eskola ja Suoranta, 2001, 22).

Koska työni keskiössä ovat nimenomaan lasten omat kokemukset itsestään ja

minäpystyvyydestään, olisi ollut mahdollista tarkastella aihetta myös fenomenologisten tai
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hermeneuttisten lähtökohtien kautta. Fenomenologia pyrkii lähestymään tutkittavaa ilmiötä

ilman ennalta määrättyjä oletuksia tai teoreettista viitekehystä. Hermeneuttinen

tutkimusote taas pyrkii kuvaamaan subjektiivisia kokemuksia muodostaen vastakohdan

tulkinnoista riippumattomille tutkimussuuntauksille. Koska työtäni ohjaa Ruohosen (2002)

ja Zimmermannin (2000) teoriat itsesäätelyn ensimmäisestä vaiheesta, ja tarkoituksenani

on kuvata lasten kokemuksia sellaisena kuin ne ovat, ei teoreettisesta viitekehyksestä

vapaa fenomenologia palvellut tutkimukseni tarkoitusperiä.  Oma tutkimukseni, ei

hermeneutiikkan pyrkimyksien mukaisesti myöskään yritä varsinaisesti ymmärtää lapsen

minäpystyvyyttä ja itsesäätelyä musiikkiteatterin kontekstissa, vaan pyrkii

tutkimusongelmieni mukaisesti selvittämään missä määrin itsesäätelyn ensimmäinen vaihe

toteutuu haastateltavien osalta.

Kertomukset ovat tietämisen muoto ja vuorovaikutuksen väline (Hyvärinen, 2006, 1). Juuri

narratiivisen eli kerronnallisen otteen tarjoama mahdollisuus päästä käsiksi tutkittavien

omiin kokemuksiin, uskomuksiin sekä negatiivisiin ja positiivisiin tunteisiin tuntui työni

kannalta loogisimmalta valinnalta: kuka muu pystyisi paremmin kertomaan miltä tuntuu ja

miten luulet suoriutuvasi ensi-illasta kuin haastateltavat itse oman tarinoinnin kautta?

Kerronnallinen lähestymistapa ja haastateltavien omat tarinat mahdollistavat

tutkimusongelmani mukaisesti selvittämään missä määrin itsesäätelyn ensimmäinen vaihe

toteutuu, ja millä laadullisilla tavoilla tämä malli joko ilmene tai ilmene haastateltavilla.

3.2 Haastattelu

Koska ihminen rakentaa kertomuksia sosiaalisen maailman kautta ja työni tarkoituksena on

keskittyä tarkastelemaan lasten omia kertomuksia kokemuksistaan

musiikkiteatteriesiintyjänä ja tutkia niiden kautta minäpystyvyyttä ja itsesäätelyä, tuntui

haastattelu sen sosiaalisen luonteen takia parhaalta tavalta ryhtyä keräämään aineistoani.

Hirsjärvi ja Hurme (2011) puhuvat tutkimustyössä käytettävästä haastattelusta nimeä

tutkimus- tai tiedonhankintahaastattelu. Haastattelun avulla tutkijan on mahdollista saada

esiin tutkittavan vastausten taustalla vaikuttavia motiiveja. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 34.)

Haastattelijan tehtävänä on välittää kuva tutkittavan ajatuksista, tunteista, käsityksistä ja

kokemuksista. Haastattelu tähtää informaation keräämiseen ja on tätä kautta

päämääräorientoitunutta.
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Tutkija saattaa valita tiedonkeruumenetelmäkseen haastattelun monesta eri syystä.

Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 35 ja 1985, 15) mukaan haastattelu valitaan

tiedonkeruumenetelmäksi silloin, kun:

1) Halutaan korostaa tutkittavan asemaa merkityksiä luovana ja aktiivisena,

mahdollisimman vapaasti itsestään kertovana subjektina

2) Halutaan sijoittaa haastateltavan puhe laajempaan kontekstiin

3) On jo ennalta tiedossa, että haastateltavien vastaukset tulevat olemaan monitahoisia

4) Halutaan mahdollisuus selventää saatuja vastauksia

5) Halutaan syventää saatuja vastauksia

6) Halutaan tutkija arkoja tai vaikeita aiheita

7) Halutaan säädellä tutkimusaiheiden käsittelyä (tutkittava ei tiedä, mitä seuraavaksi

tulee)

8) Tutkitaan intiimejä tai emotionaalisia aiheita

9) Halutaan kuvaavia esimerkkejä.

Haastattelun etu tiedonkeruumenetelmänä on sen joustavuus: haastattelijan on mahdollista

toistaa ja esittää tarkentavia kysymyksiä, pyytää selvennyksiä, vaihdella ilmausten

sanamuotoja ja yleensäkin käydä keskustelua haastateltavan kanssa. Kysymykset voidaan

lisäksi tilanteiden eläessä eri järjestyksessä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 73.)

Haastattelu voidaan nähdä eräänlaisena ”keskusteluna” tutkijan ja tutkittavan välillä.

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 1997, 207). Haastattelu on mahdollista tehdä

yksilöhaastatteluna kasvokkain, puhelinhaastatteluna, ryhmähaastatteluna tai puhelimitse

toteutettuna haastatteluna (Metsämuuronen, 2006, 236).

Hirsjärvi ja Hurme (2011) jakavat haastattelut kolmeen eri pääkategoriaan: 1)

strukturoituun, 2) puolistrukturoituun ja 3) avoimeen haastatteluun. Erot syntyvät

haastattelijan tavoista jäsentää, muotoilla ja hallita haastattelutilannetta. (Hirsjärvi &

Hurme, 2011, 43–44.)
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Koska tutkimustyöni on luonteeltaan teoriaohjaavaa, sopi edellä esitetyistä kolmesta

haastattelutekniikasta puolistrukturoitu luonteeltaan parhaiten haastattelutekniikaksi.

Tarkoituksenani oli kerätä mahdollisimman kuvaavia vastauksia nimenomaan

minäpystyyyden aiheesta, minkä vuoksi esimerkiksi strukturoitu lomakehaastattelu olisi

tuottanut liian suppeita vastauksia. Myöskään avoin haastattelu, jossa lapset vapaasti

olisivat saaneet tarinoida, ei olisi ollut tarkoituksen mukainen, sillä tavoitteenani oli koota

mahdollisimman selviä vastauksia nimenomaan rajatusta minäpystyvyyden aiheesta.

Puolistrukturoitua haastattelutekniikkaa käyttämällä minun oli mahdollista suhteellisen

vapaasti jutustella lasten kanssa ja samalla pitää tutkimukseni fokus tutkimusongelmissani.

Koska tutkimusongelminani oli saada selville missä määrin itsesäätelyn ennakoinnin vaihe

toteutuu haastateltavilla, ja millä laadullisilla tavoilla kertomuksista nämä tavat ilmenevät,

pystyin puolistrukturoidun haastattelun avulla saamaan lapsilta monipuolisia vastauksia

oikeasta aiheesta.

3.2.1 Teemahaastattelu

Puolistrukturoidusta haastattelusta käytetään myös termiä teemahaastattelu.

Teemahaastattelu sopii haastattelumuodoksi hyvin silloin, kun tutkittava aihe on

luonteeltaan erityisen intiimi ja arka ja tutkittava haluaa selvittää heikosti tiedostettavia

asioita (Metsämuuronen, 2006, 239).

Minäpystyvyys on aikuisellekin ihmiselle vaikeasti selitettävissä oleva, intiimi ja ehkä

hankalakin aihe puhua. Lisäksi kun mukaan lisätään kognitiotieteet ja keskitytään

tutkimaan itsesäätelyä minäpystyvyyden takana – puhumattakaan siitä että oman

tutkimukseni mielenkiinnonkohteena ovat alakouluikäisen lapsen itsesäätely – ei

lomakehaastattelu anna tarvittavan kuvaavia vastauksia. Tarkoituksenani oli saada

mahdollisimman hyvin lapsen itsesäätelytaitoja kuvaavia vastauksia: yritin saada lapset

puhumaan tunteistaan, peloistaan, odotuksistaan, erilaisista tavoista ja

”valmistautumismaneereista” ennen esitystä. Teemahaastattelun avulla pystyin saamaan

lapsilta avoimia vastauksia ja pitämään haastattelun kulun aiheessa.

Teemahaastattelusta ei ole olemassa yhtä oikeaa määrittelyä, vaan erilaisia

puolistrukturoituja haastattelumenetelmiä on useita. Teemahaastattelussa haastattelija voi

esimerkiksi esittää kaikille haastateltaville samat kysymykset, vaihdellen niiden järjestystä.

Yleensä haastattelija on suunnitellut kysymykset ennalta käsin. Haastattelija voi tilanteiden
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mukaan vaihdella esimerkiksi sanajärjestyksiä jaa -muotoja, joita hän käyttää

kysymyksissään. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 47.) Teemahaastattelu korostaa ihmisten

tulkintoja haastateltavasta aiheesta, heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, millä

tavalla merkitykset syntyvät vuorovaikutustilanteissa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75).

Puolistrukturoidussa haastattelussa vastausvaihtoehdot eivät ole sidottuja

vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltava saa vapaasti vastata kysymyksiin omin sanoin.

Teemahaastattelusta tekee puolistrukturoitua juuri se, että vaikka haastattelija saattaa

kielellisesti edetä haastattelussa eritavoin haastatellessaan eri henkilöitä, sitoo haastattelija

yhteen niiden yhteiset aihepiirit eli teemat ja johdattaa haastattelun kulkua näin eteepäin.

(Hirsjärvi & Hurme, 2011, 48.) Teemahaastattelussa etukäteen valitut teemat nousevat

esiin tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä eli jo tiedossa olevasta asioista ilmiöön

liittyen (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75).

3.2.2 Lasten haastatteleminen

Koska tutkimushaastatteluilla on mahdollista saada tietoa lapsen kognitiivisista

prosesseista, mielenmaailmasta, käsityksistä ja mieltymyksistä, haastattelu tuntui

luontevimmalta vaihtoehdolta lopputyöni aineiston keruumenetelmäksi. Aikuinen on lasta

haastatellessaan aina ns. ”valta-asemassa”. Aikuisella on auktoriteetti määritellä tilannetta

ja haastattelun kulkua. Lapsen ajattelu poikkeaa suuresti aikuisen ajattelusta, jonka takia

lapsia tulisi myös haastatella eri tavalla lapsilähtöisesti kuin aikuisia. (Hirsjärvi ja Hurme,

2011, 128.)

Hurme ja Hirsjärven (2011, 128) ja Gabriano ja Stottin (1992, 171) mukaan mielenkiinto

lasten tutkimushaastatteluja kohtaan on viimevuosien aikana kasvanut suuresti. Haastattelu

tekniikkana on kuitenkin vahvasti aikuisia koskeva informaationkeräystapa, eikä näin ollen

kohtaa lapsen ajattelumaailman kanssa. Lapset ovat suullisilta ja vuorovaikutuksellisilta

taidoiltaan täysin erilaisia aikuisten kanssa, jonka vuoksi aikuisten haastattelutekniikat

eivät ole lapsia haastateltaessa tarkoituksen mukaisia. (Gabriano & Stott, 1992, 171.)

Dunderfeltin (2011) mukaan kouluikäiselle lapselle tapahtuu vaiheittainen käsitteiseen

ajatteluun siirtyminen. Ajattelu on koko alakouluiän kuitenkin vahvasti mielikuviin ja

fantasioihin perustuvaa. Juuri näiden mielikuviin pohjautuvien tunne- ja

eläytymiskokemusten kautta lapsi kehittää sisäistä maailmaansa. (Dunderfelt, 2011, 81.)
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Koska haastateltavien lasten iät ovat omassa tutkimuksessani 10-vuotaiaita, on

haastateltavan validia tutkimusaineistoa saadakseen pyrittävä pääsemään ikään kuin

”samalle taajuudelle” lapsen mielikuva- ja fantasiamaailmojen kanssa.

Lasta haastateltaessa tulee Hurme ja Hirsjärven (2011, 131) mukaan muistaa:

1) Käsitteiden avaus – aikuisesta tutultakin tuntuvat asiat saattavat olla lapsille outoja.

Haastattelija tulee ottaa selville, tunteeko lapsi haastattelijan käyttämät sanat ja selittää ne

auki

2) Kiinnostuneisuus kaikesta mitä lapsi sanoo – lasten vastaukset saattavat olla usein

pitkiä, risteäviä ja asian ulkopuolelta. Tutkijan tulee olla kiinnostunut lapsen vastauksista

myös tällöin

3) Haastattelijan täytyy sisäistää tutkijan rooli – tutkijan täytyy ymmärtää, että tapaamiset

jäävät vain muutamaan kertaan. Liika ”söpöily” lapsen vastauksille ei myöskään ole

hyväksi

4) Lasta ei saa painostaa vastauksissaan – lapsen antama vastaus tulee hyväksyä. Erityisesti

tulee kiinnittää huomiota siihen, osaako lapsi vastata kysymykseen ensimmäinen vastaus

olisikin ’En tiedä’. Haastattelijan on myös varottava näyttämästä omaa tulkintaansa

asiasta, sillä se saattaa vaikuttaa lapsen vastaukseen. Lisäksi haastattelijan on oltava varma,

että lapsi ymmärtää kysymyksen

5) Haastattelijan tulee muistaa mitä lapsi on sanonut – lapset muistavat hyvin mitä on

kysytty ja mitä he ovat vastanneet. Tutkijan on syytä muistaa haastateltavien vastaukset ja

omat kysymyksensä, jotta epämukavia tilanteita haastateltavan kanssa.

Helpottaakseen haastattelutilannetta haastattelija voi esimerkiksi kertoa toisten lasten

tunteista samanlaisissa tilanteissa. Haastattelija voi myös esittää lapselle

esimerkkivastauksia asettamalla lapselle erilaisia vaihtoehtoja: ”Jos esitys menee täysin

pieleen, luuletko että tulet surulliseksi vai että kohautat olkiasi ja jatkat eteenpäin?”.

Lapsia haastateltaessa on syytä valikoida omia sanomisiaan ja näin pehmentää kielteisiä ja

mahdollisesti negatiivisia vastauksia. Myös sellaisia kysymysmuotoja on syytä välttää,

jotka saattavat vihjata lapsen tehneen jotain negatiivista ja huonosti. Mikäli kielteisiä



31

vastauksia on tutkimuksen kannalta oleellista saada, voi haastattelija esittää lapselle ensin

jonkun asiaan liittyvän positiivisen kysymyksen, jonka jälkeen tiedustella negatiivista.

(Hirsjärvi & Hurme, 2011, 131.)

Lapsia haastateltaessa on syytä siis lähestyä ”lapsen omin ehdoin” (Hurme ja Hirsjärvi,

2011, 131). Teemahaastattelu antaa tilaa yleiselle jutustelulle ja tutuksi tulemiselle lapsen

kanssa. Käyttämällä teemahaastattelua, minun on mahdollista rakentaa haastattelutilanteet

lapsille itselle sopiviksi ja edetä haastattelutilanteessa lapsen ehdoilla. Vastaukset

minäpystyyvyyttä koskeviin kysymyksiin tulevat ikään kuin ”kylkiäisinä” muun jutustelun

lomassa.

3.3 Sisällönanalyysi

Tässä tutkimuksessani käytän narratiiviselle tutkimustavalle tyypillistä sisällönanalyysiä.

Sisällönanalyysissä litteroidusta aineistosta kerätään samankaltaisuuksia ja eroja, tiivistäen

aineistoa pala palalta. Sisällönanalyysi ei keskity diskurssianalyysin tapaan esimerkiksi

kielellisiin seikkoihin, vaan pyrkii kuvailemaan ja tutkimaan litteroidun tekstin sisältöä.

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 107–108.)

Laadullisella aineistolla tarkoitetaan tavallisesti tekstimuodossa olevaa aineistoa, jota ei

haluta muuntaa numeromuotoon. Usein laadullinen aineisto on tutkijan tekemää

haastattelua. Tavallisesti haastattelutilanteet äänitetään ja saatu aineisto puretaan eli

litteroidaan tekstinkäsittelyohjelmalla. (Rantala, 2007, 112.)

Sisällönanalyysillä pyritään kuvaamaan esimerkiksi litteroimalla syntyvien

tekstidokumenttien sisältöä sanallisesti. Sisällön analyysin tarkoituksena on saada aineisto

järjestäytymään luontevasti tutkittavaan muotoon. Tällä tavoin helposti hajanaiselta

vaikuttava laadullinen aineisto pystytään järjestämään tiiviiseen ja selkeään muotoon.

Järjestelyn tarkoituksena on luoda loogista, havainnollista ja yhtenäistä informaatiota.

Aineiston tulkinta perustuu loogiseen ajatteluun ja tulkintaan. Aineisto puretaan osiin ja

kootaan uudestaan uudella tavalla järjelliseksi kokonaisuudeksi. Tuomi ja Sarajärvi (2009)

erittelevät toisistaan aineistolähtöisen, teorialähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin.

(Emt., 2009, 108.)

Käytän omassa työssäni analyysimenetelmänä teoriaohjautunutta sisällönanalyysiä. Toisin

kuin aineistolähtöisessä analyysissä, jossa teoreettiset käsitteet muodostetaan suoraan

aineistosta itsestään, ohjaa teorialähtöisen aineiston käsitteenmuodostusta jo aikaisemmin
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tiedetty ja valmiina olevat teoreettisen yläkäsitteet. (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, 117.) Oman

lopputyöni teoreettisina yläkäsitteinä toimivat Ruohotien (2002, 173) kuvaavan mallin

ennakoinninvaiheen kohdat 1–5.

Pelkkä teemojen kokoaminen aineistosta ja tätä kautta tehtävä sisällön analyysi tuottaa

kuitenkin helposti tutkimusotteesta irrallista tietoa: tietoa vailla kosketuspintaa ja runkoa

johon kiinnittyä. Hyvärisen (2006, 17) mukaan keronnallisen tutkimuksen analyysissa on

sisällönanalyysin lisäksi mahdollista käyttää myös seuraavia analysointitapoja: 1)

temaattinen luenta, 2) kertomuksen luokittelu kokonaishahmon perusteella, 3)

kertomuksen kulun yksityiskohtien analyysi ja 4) kertomuksen vuorovaikutuksellisen

tuottamisen analyysi. Nämä eri vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan niitä on

mahdollista yhdistellä.

Temaattisessa luennassa teemojen erottelu ja sisällön analyysi yhdistetään kertomukseen

(Hyvärinen, 2006, 17). Tutkimuksen tulokset liitetään näin ollen tarinaan, jolla on selvä

alku, keskikohta ja loppu. Jos aineistoa lähdetään luokittelemaan kokonaishahmon – tai

kokonaishahmojen – perusteella, tarkastellaan tuloksia eräänlaisen lajityypin

näkökulmasta. Kertomuksen yksityiskohtien analyysissä huomio kiinnitetään

tutkimusaineiston tärkeisiin ydinkohtiin. Tähän toimii apuvälineenä odotusanalyysi, jonka

avulla poimitaan kertomuksista olennainen ja muutoskohdat. Kaikki nämä kolme

analyysitapaa käyttävät hyväkseen kirjoitettua ainestoa. Kertomuksen

vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysi painottaa kirjotetun informaation lisäksi myös

vuorovaikutustilanteissa syntyvää suullista tietoa. (Hyvärinen, 2006, 21–22.)

Koska kytken oman tutkimukseni Zimmermanin (2000) ja Ruohotien (2002) teoriaan

yksilön itsesäätelystä, on tutkimukseni teoriaohjautunutta sisällönanalyysia. Apuna

sisällönanalyysissa käytän myös kertomuksen luokittelun analyysitapoja, jonka avulla luon

tyyppikertomuksen analysoimastani aineistosta. Käytän tutkimuksessani

sisällönanalyysille tyypillistä luokittelua, jossa etsin aineistosta yläluokkiin sopivaa

sisältöä. Analyysini yläluokkina toimii Ruohotien (2002) ennakoinnin vaiheen viisi

vaihetta, joita ovat: 1) tavoitteen asettaminen ja aikaisemmat kokemukset, 2) strateginen

suunnittelu, 3) tehokkuususkomukset, 4) tavoiteorientaatio ja 5) sisäinen mielenkiinto.
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4 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN

Tutkimukseni sai alkunsa jo kandidaatintutkielmassani, jossa kirjoitin minäpystyvyydestä,

lapsen musiikillisesta kehityksestä sekä musiikki- ja teatteriharrastuneisuudesta. Pohjasin

tämän pro gradu -tutkielmani aikaisemmin tekemäni työn pohjalle. Tämä jatkumo tuntui

minusta luonnolliselta. Laadin siis näin jo aikaisemmin keräämäni kirjallisen aineiston

pohjalta haastattelurungon minäpystyvyyden ja itesäätelyn käsitteiden ympärille ja toteutin

haastattelut keväällä 2013 ja analysoin keräämäni aineiston kesällä 2014.

4.1 Haastateltavien valinta

Toteutin tutkimukseni Raahen keskuskoululla. Raahen keskuskoulun oppilaat valikoituivat

tutkimukseni kohteeksi, koska olen myös itse käynyt Raahessa samaisen keskuskoulun

musiikkiluokat. Opettajat, henkilökunta ja tutkimusympäristö olivat näin minulle tuttuja ja

pystyin helposti toimimaan tutkimusmiljöössäni.  Koulu on taide- ja kulttuuripainotteinen

alakoulu, jossa yhä edelleen toimii kaupungin vuosiluokkien 3–6 musiikkiluokat.  Lapset

valikoidaan toisen vuosiluokan jälkeen erillisellä hakuprosessilla musiikkiluokalle.

Haastateltavani olivat kaikki normaalisti koulu-urallaan edenneitä viidennen

musiikkiluokan oppilaita. Raahen keskuskoululla viidennen luokan lukujärjestykseen

kuuluu yhteensä 25 viikkotuntia, joista musiikkiluokkalaisilla neljä on musiikkia

Koska kaikki haastateltavani olivat musiikkiluokkien oppilaita ja käyvät läpi

valintaprosessin, voidaan oppilaiden olettaa olevan musiikillisesti harjaantuneita ja pääosin

motivoituneita harrastamaan musiikkia. Koska Paanasen (2003, 61) mukaan

dimensionaalisessa vaiheessa oleva lapsi on joko vakiinnuttanut tai on vakiinnuttamassa

hallitsevia tonaalisia rakenteita, on mielestäni perusteltua valikoida haastateltavaksi juuri

viidennen luokan oppilaita. Prosessin aikana vastaantulevat musiikilliset haasteet vastaavat

näin lapsen musiikillista kehitystasoa ja puoltavat mahdollisten tutkimustulosteni

luotettavuutta.

Opettajat järjestivät koulun viidennen ja kuudennen vuoden musiikkiluokkien oppilaille

yleisen koe-esiintymisen soololaulu ja näytelmärooleja varten. Koe-esiintymiseen sai

ilmoittautua näiltä luokilta kuka tahansa. Niihin rooleihin, joissa sekä näyteltiin että

laulettiin, otettiin yhteensä kuusi lasta. Neljä näistä lapsista suostui lopulta

haastateltavakseni: Maria, Piia, Teija ja Juhani. Kaikki neljä haastateltavaa näyttelivät ja
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lauloivat esityksessä. Koska kaikki haastateltavani olivat alaikäisiä, hankin koulun kautta

kirjalliset suostumukset lasten huoltajilta tutkimuksen osallistumiseen. Lupalapussa

kerroin yleisesti tutkimukseni aiheesta ja siitä, mitä aioin lapsilta pääpiirteittäin kysyä.

Painotin lasten kanssa käymieni keskusteluiden kahdenkeskistä luonnetta ja lasten

anonymiteettisuojaa (katso liite 1).

4.1.1 Haastateltavien esittely

Maria on 10-vuotias tyttö ja harrastaa ratsastuksen lisäksi remontointia. Maria soittaa myös

klassista pianoa musiikkiopistossa. Marian perheessä ei harrasteta yleisesti musisointia.

Maria on esiintynyt aikaisemmin musiikkiopiston oppilasilloissa pianoa soittaen.

Juhani on 10-vuotais poika, joka harrastaa jalkapalloa, pesäpalloa ja rumpujen soittoa.

Juhanin perheessä harrastetaan musiikkia: kotoa löytyy piano ja myös pikkusisko harrastaa

musiikkia. Esiintymiskokemusta Juhanilla on koulun erilaisista juhlista.

Piia on 11-vuotias tyttö, joka harrastaa seurakunnan tyttökerhoa ja klassisen pianon soittoa

musiikkiopistossa. Piian perheessä harrastetaan musiikkia: kotoa löytyy pianon lisäksi

erilaisia rytmisoittimia. Piia on esiintynyt aikaisemmin musiikkiopiston oppilasilloissa

sekä sukulaisten syntymäpäivillä soittaen ja laulaen.

Teija  on 11-vuotias tyttö ja harrastaa pianonsoittoa musiikkiopistossa. Teija on myös

osallistunut lasten laulukilpailuihin. Teijan perheessä ei harrasteta yleisesti musiikkia.

Teija on esiintynyt lastenlaulukilpailujen lisäksi musiikkiopiston oppilasilloissa, sekä

sukulaisten juhlissa.

4.1.2 Haastattelujen toteutus

Toteutin haastattelut yksittäishaastatteluna lasten koulupäivän aikana. Valitsin

tarkoituksellisesti haastattelupaikaksi koulun. Mielestäni lapselle tuttu, rutiinintäyteinen

ympäristö vaikutti hyvältä paikalta kerätä tutkimukseni aineisto. Tähän vaikutti se, että

olen itse toiminut sijaisena koululla ja oppilaat tunnistivat minut yhdeksi koulun aikuisista.

Koulu valikoitui haastattelupaikaksi myös sen perusteella, että harjoitukset tultaisiin

pitämään koulun liikuntasalissa.

Valitsin haastattelupaikaksi koulun musiikkisiiven viululuokan. Istuimme haastateltavien

kanssa luokassa olevalle sohvalle ja nauhoitin haastattelut. Haastattelujen kesto oli kutakin
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lastan kohden noin 20 minuuttia. Litteroin aineiston pääpiirteittäin sanasta sanaan, jättäen

litteroinnin ulkopuolelle esimerkiksi turhaa toistoa tai miettimisen ääniä kuvaavia

lausahduksia.

Haastateltavat täyttivät ennen varsinaista haastattelua kyselylomakkeen (katso liite 2), jota

käytin apuna haastattelutilanteessa. Annoin lapsen täyttää kaavakkeet omissa oloissaan ja

käyttää sen täyttämiseen niin paljon aikaa kun he tunsivat tarvitsevansa. Tarvittaessa

selvensin kaavakkeen sanoja ja selitin sanoja lapsille auki. Käytin haastateltavien

ruksaamia kohtia apuna niissä tilanteissa, kun lapset esimerkiksi empivät vastauksissaan tai

eivät kyenneet kuvailemaan tuntemuksiaan. Kaavakkeen antamia tietoja ei ole käytetty

enää analysointivaiheessa, vaan sen tarkoituksena oli pelkästään toimia apuvälineenä

haastattelussa.

Haastattelin lapset yksitelen koulupäivän aikana. Haastateltavia oli yhteensä neljä ja

jokainen haastattelu oli kestoltaan keskimäärin noin 20 minuutista 30 minuuttiin. Käytin

haastattelussa apunani haastattelurunkoa, johon kokosin etukäteen kysymyksiä, joiden

avulla pyrin saamaan lapsia kuvailemaan minäpystyvyyttään ja itsesäätelytaitojaan (katso

liite 3).

4.2 Aineiston analyysi

Litteroituani aineiston läpikävin aineistoa muutamia kertoja yleisesti läpi lukien. Tämän

jälkeen ryhdyin läpikäymään aineistoa läpi järjestelmällisemmin käyttäen pohjanani

Ruohotien (2002) mallien itsesäätelyn syklin ensimmäistä vaihetta. Teemoittelin aineiston

käyttämällä yläluokkina itsesäätelyn mallin ensimmäisen vaiheen kohtia 1–5, josta

johdettuja käsitteitä kuvaavaa sisältöä ryhdyin aineistostani etsimään. Värikoodasin

litteroimani aineiston (taulukko 1), jolloin pystyin erottamaan tekstistä helposti eri

kategorioihin kuuluvat sisällöt. Merkitsin dokumentteihin tavoitteen asettamista kuvaavat

vastaukset punaisella, strategian suunnittelua kuvaavat vastaukset keltaisella,

tehokkuususkomuksia kuvaavat vastaukset vihreällä, tavoiteorientaatiota kuvaavat

vastaukset sinisellä sekä sisäistä mielenkiintoa kuvaavat vastaukset violetilla värillä.
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TAULUKKO 1. Zimmermanin (2000 ja 2009) ja Ruohotien (2002) itsesäätelyn syklin

ensimmäisen vaiheen teoreettiset käsitteet ja värikoodaus.

1. Tavoitteen asettaminen

- haastateltava arvioi tehtävän aikaisempien kokemustensa pohjalta ja asettaa
omalle käytökselleen tavoitteet

2. Strateginen suunnittelu

- haastateltava valitsee käyttämänsä strategian haluttujen tavoitteiden
saavuttamiseksi

3. Tehokkuususkomukset

- haastateltavan erilaiset uskomukset itsestä ja omasta toiminnasta aikaisempien
kokemusten perusteella

4. Tavoiteorientaatio

- niitä sisäisiä ja ulkoisia seikkoja, jotka saavat haastateltavan orientoitumaan
tehtävään

5. Sisäinen mielenkiinto

- haastateltavan tehtävälle asettama henkilökohtainen arvostus

Värikoodaus toimi oivana apuna tunnistamaan itsesäätelyn syklin ensimmäisen vaiheen

käsitteitä kuvaavia teemoja. Kävin aineiston läpi useaan kertaan, jonka aikana

värikoodasin, aineistoa. Tämän ansiosta aineistosta näkee selvästi ne teemat, joita lasten

haastatteluista nousi esiin (taulukko 2).

TAULUKKO 2. Esimerkki litteroidusta aineistosta ja värikoodauksesta.

A: No miltä se tuntunu se koe-esiintyminen?

Tiia: Se tuntu silleen kivalta, koska ei mua yleensä jännitä koska mää olin siellä Hyvän Tuulen
lastenlaulukilpailussaki...

A: No miltä susta tuntuu jos ajattelet sitä ensi-itaa? Ku teillähän on ensi-ilta joskus toukokuussahan se oli?
Niin miltä susta tuntuu ku sää kuvittelet sitä tulevaa esiintymistä?

Tiia: Jos mää ajattelen sitä ensi.iltaa, niin mua ei niinku jännitä, koska mää niinku tiiän, että ku pääsee
illlalla esiintyyn, että se ei oo mikään jännittävä. Että siis turha jännittää, koska sitte ku nää oot siellä
lavalla niin ei se sitte ennään jännitä. Ja sitte musta tuntuu niinku kivalta, ku aattelee että ees pääsi sinne. Ja
tuolleen. Että sai niinku semmosen mukavan, semmosen mistä ite tykkää, niin semmose roolin.
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Värikoodauksen ansiosta litteroidusta tekstistä oli helppo erottaa eri sisällöt.

Värikoodauksen jälkeen ryhdyin lajittelemaan tekstiä analyysitaulukoihin. Lajittelin

aineiston järjestelmällisesti Ruohotien (2002) kohtien 1–5 mukaisessa järjestyksessä.

Esimerkiksi ensimmäiseen analyysitaulukkoon keräsin kaikki aineistosta punaisella värillä

löytyvät tavoitteita ja aikaisempia kokemuksia kuvaavat sisällöt. Saatuani raakatekstin

taulukkomuotoon, ryhdyin ”tiivistämään” varsinaista värikoodattua tekstiä etsimällä siitä

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tällä tavoin tiivistämällä aineistosta alkoi

nousemaan esiin erilaisia teoriaani mukailevia ennakoinninvaiheeseen liittyviä tekijöitä.

Tein tiivistäviä analyysitaulukoita jokaisesta ennakoinnin vaiheen kohdasta yhteensä

kolme. Näiden taulukoiden avulla minun oli helppo tiivistää kokonaisista lauseista

muodostuvaa aineistoani pienempään muotoon ja lopulta löytää niitä asioita, jotka

kuvasivat ennakoinnin vaiheen kohtia parhaiten. Viimeisessä analyysitaulukossa lopulta

lajittelin tekstistä löytyneet käsitteitä kuvaavat kategoriat allekkain siten, että jokaisella

haastateltavalla oli omat sarakkeensa ja teemoja kuvaavat sisällöt esiintyivät allekkain.
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Taulukko 3. Alla esimerkkinä osa analyysitaulukosta ja pelkistetystä tekstistä

syntyneistä kategorioista.

Teoria: Maria Juhani Pia Tiia Kategoriat:

Tavoite/

Aikaisemmat

kokemukset

1.1
- itsensä voittaminen
- hyvää laulua
- ettei pyörry lavalle
- ettei ala nolottaan
tai pelota
esiintyminen
- tavoite että pääsee
esiintymään
- tavoite että yrittää
edes
2.1
- pianon soitto
2.2
- hevoset ja
remontointi
3.1
- koulun musisointia
3.3
- musiikkiopistossa
piano

4.2
- ei laula/soita
yleensä kotona
vanhemmille tai
juhlissa
4.1
- esiintymiset
koulun kuoron
kanssa

1.1
- odottaa hyvää
esitystä
- odottaa isoa
panosta itseltä
- odottaa että
hoitaa oman
tehtävänsä
hyvin
- haluaa
onnistua
- haluaa pysyä
tyynenä
- ei mene itse
sekaisin jos
toisille tulee
virheitä

1.2
- jos kaverille
tulee virhe, niin
pyrkii
paikkaamaan
- yrittää olla
muita kohtaan
kannustava
- yrittää tukea
muita
-  ei jää
murehtimaan
toisten virheitä
1.3
- toivoo kaikilta
keskittynyttä
panosta
- toivoo kaikilta
täyttä panosta
- ei odota että
”kaikki menee
ihan pilalle”,
isoja mokia

1.1
- arvelee että
itsellä menee
hyvin
- haluaa päästä
laulamaan
2.1
- pianon soitto
2.2
- seurakunta-
toiminta
3.1
- koulun kuoro
3.2
 - soittanut
vanhempien
kuullen,
kotona
soittimia
3.3
-
musiikkiopisto
ssa pianotunnit

4.1
- koulun
esityksissä
4.3
- sukulaisen
syntymäpäivill
ä
-
musiikkiopisto
n
oppilasillassa

1.1
- odottaa kivaa
kokemusta
- odottaa ettei
tuntisi itseään
epävarmaksi
lavalla
- ei halua että
esitys menee
huonoksi ja
täysin lyttyyn
- luulee että
esitys tulee
menemään
hyvin
2
- pianon soitto
3.1
- koulun kuoro
3.3
 - Raahen
musiikkiopisto
4.3
- lastenlaulukil-
pailuihin
osallistuminen
- karsintojen
kautta
semifinaaliin

Odotukset

1.1oma onnistuminen
1.2 toisten kannustus
1.3yhteinen päämäärä

Harrastukset

2.1Musiikkiharrastu-
neisuus
2.1Muut harrastukset

Musiikkimiljööt

3.1 koulu
3.2 koti
3.3 muualla

Aikaisempi
esiintymiskokemus

4.1 koulussa
4.2 kotona
4.3 muualla

Edellisen kaltaisia taulukoita tuli siis yhteensä viisi, Ruohotien (2002) ennakoinnin vaiheen

mallin kohtien 1–5 mukaisesti. Tein jokaisesta itseohjautuvuuden syklin ensimmäisen

vaiheen teoreettisesta käsitteestä oman analyysitaulukkonsa, jota käytin pohjana kootessani

tutkimustuloksiani.
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5 TUTKIMUSTULOKSET

Aineistoa teemoitellessani jakautuivat haastateltavien kuvailut omasta toiminnasta selvästi

kahteen erilaiseen tyyppikategoriaan. Vaikka eroja haastateltavien välillä löytyi, nousee

aineistosta esiin myös yhtäläisyyksiä. Lasten vastaukset antavat viitteitä kahdesta

erilaisesta esiintyjätyypistä: korkean minäpystyvyyden omaavasta ja matalan

minäpystyvyyden omaavasta esiintyjästä.

5.1 Tavoitteen asettaminen ja aikaisemmat kokemukset

5.1.1 Aikaisemmat esiintymiset

Koulu nousi tärkeäksi musiikkimiljööksi haastateltavien vastauksissa. Kaikki

haastateltavat olivat esiintyneet aikaisemmin kuorossa koulun juhlissa. Lisäksi

esiintymiskokemusta oli kertynyt musiikkiopiston oppilasilloista ja perheen juhlista. Vain

yhden haastateltavan kertomuksista tuli ilmi, ettei kodissa juuri musisoitu yhdessä. Yksi

haastateltavista oli osallistunut myös paikalliseen lastenlaulukilpailuun:

Juhani: Oon ykösellä laulanu koulun kevätjuhlassa. Lauloin semmoselle täydelle

meidän koulun salille. Mulla on esiintymiskokemusta niinkö vaikka eskarista ja

näistä ku sielä laulettiin aika paljon. Ja jokku esiintymiset on ollu perheen kanssa.

Piia: No mää oon esittäny semmosissa pienissä ryhmissä ja semmosessa koulun

mörköoopperassa. Oon mää esittäny myös mun papan 90-vuotisjuhlilla

semmosessa kuorossa… Soitan pianoa musiikkiopistolla. Viime viikolla, torstaina

oli semmonen oppilasilta. Mää soitin nelikätisenä kaks kappaletta ja itse soitin

vielä yksin yhen.

Teija: Olin Hyvä tuulen lastenlauluilpailuissa, että niinku silleen. Sielä eka

katottiin, oisko ollu sata jottain, jotka pääsi jatkoon. Sitte mää pääsin siitä jatkoon

ja ne esiintymiset oli siinä Raahesalissa. Meillä on kotona semmonen niinku

pianohuone. Mää harrastan pianonsoittoa Raahen musiikkiopistossa. Oon

esiintynyt ku yhet mun serkut pääsi lukiosta, niin mun kaveri Sanna soitti haitaria

ja mää lauloin siinä.



40

Maria: Oon esiintynyt koulun kanssa Raahesalissa monesti. Ne on ollu yleensä

kouluun liittyviä. En mää siellä kotona yleensä mitään laula. Mää pistän oven

kiinni ku ne äiti ja isä on kotona. Muutaman kerran oon meillä kaverin kanssa

yhdessä soittanu.

5.1.2 Onnistunut ensi-ilta

Kaikki haastateltavat asettivat suurimmaksi tavoitteeksi onnistuneen ensi-illan. Kaikki

haastateltavat arvelivat oman osuuden menevän hyvin, ja kaikkia haastateltavia yhdisti

halu laulaa. Esiintyminen nähtiin pääosin positiivisena asiana ja ensi-iltaa odotettiin:

Juhani: Mää ootan siltä ainaki semmosta niinkö onnistunutta esitystä. Mää ootan

tietenkin itseltäni sitä, että pystyn onnistuun siinä ja mää pystyn tavallaan olleen

siellä lavalla oma itteni. Aina ku on järjestetty aikaisemmin joku lauluhomma, niin

mää olin yks innokkaimmista sielä.

Teija: Varmaan että on kivaa silleen. Että mää en tuntis itseäni mitenkään

epävarmaksi: että se menis tosi huonosti ja että ihan lättyyn mennee. Mää tykkään

laulamisesta ja se on mun mielestä ilosta ku saa mennä sinne lavalle.

Maria: Mun mielestä se on ihan kiva esiintymisenä ja mää saan siitä kokemusta. No

haluun mennä koska, mää oon silleen aika hyvä ja oon laulanu suunniilleen koko

ikäni.

Piia: No varmaan se, että pääsee sinne laulamaan. Ja varmaan se, että kun saa

esiintyä niin monelle ihmiselle.

5.1.3 Oma pärjääminen

Kaksi haastateltavista asetti onnistuneen ensi-illan lisäksi tavoitteekseen sen, että itse

pärjäisi lavalla. Toinen haastateltava odotti itseltään hyvää laulua ja sitä ettei pyörtyisi

lavalla. Toinen haastateltavista oli huolissaan siitä, menisikö kaikki lavalla aivan putkeen.

Maria: Ootan hyvää laulua ja sitte sitä, etten mää niinku pyörry. Ja ettei ala

nolottamaan kauheena eikä pelota.

Pia: No ku mää aattelen, että mulla ei mee kaikki aivan putkeen...
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5.2 Strategian valinta tehtävän toteuttamiseksi

5.2.1 Harjoittelu

Kaksi haastateltavista kertoi valmistautuvansa esiintymiseen harjoittelemalla. Ensi-illassa

esitetyt laulut olivat haastateltaville ennestään tuttuja koulun kautta. Lauluja harjoiteltiin

muun muassa kertaamalla sanoja ja laulamalla kappaleiden mukana tietokoneohjelmien

avulla. Nämä haastateltavat painottivat harjoittelun tärkeyttä ja ymmärsivät harjoittelun

vievän aikaa:

Juhani: Aina sillon kun mää ehdin, niin mulla on tapana, jos mää vaikka syön

jotakin, niin mulla on pöydällä ne sanat mitä mää luen siitä aina. Oon mää

läpikäyny säveltäkin kotona. Mää osaan vaan jo se sävelen, vaikken mää erityisesti

kyllä tykkääkään siitä ku meille tyrkytetään joka paikassa sitä laulua. Mää en

ennen tätä vuotta vielä osannu kun ensimmäisen säkeistön ja nyt mää osaan jo

kolme. Mää luulen että se tulee menneen hyvin jos mää vaan jaksan treenata oikein

kunnolla.

Teija: No mää harjoittelen tietenki! Mä oon omassa huoneessa laulamassa. Laitan

Youtubesta jonkun biisin monesti vaan tulemaan mistä mää tykkään, ja sitte mää

laulan siinä mukana… Ku harjottelee tarpeeksi, nii ei tuu semmonen olo että ”Huu,

kohta se esitys on ja mää meen sinne lavalle”.

5.2.2 Rutiinit ja tavat

Kahdella haastateltavista oli myös tiedossa erilaisia rutiineja ja tapoja juuri ennen ensi-iltaa

ja lavalle astumista. Tällaisia olivat esimerkiksi h-hetken läpikäynti ennen esitystä,

huolellinen valmistautuminen esitykseen, syvään hengittäminen ja jännityksen purkaminen

sekä omaan rauhaan vetäytyminen:

Teija: No monesti silleen, että mulla on kaikki valmiina ennen sitä esiintymistä. Ja

mää mietin sitä esiintymistä aika paljonki etukäteen, että miten se mennee ja

tälleen. Ja mää aina puran. Äiti on aina kertonu semmosia hyviä keinoja, miten saa

pois jännityksen. Että suusta sissään ilmaa ja nenästä ulos niin se on aina sitte

auttanu... Kyllä mää luulen että jännittää pikkasen eka kerran ku alkaa laulaa, mut

sitte ku laulaa, niin se kaikki menee ohi.
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Juhani: No mulla on oikeestaan tapana ennen sitä esitystä mennä niinkö itekseen

vaan johonki ja laittaa silmät kiinni hetkeksi aikaa. Niin mää oon tehny semmosen.

Se rauhottaa ja sitte mää laitan käet yhteen. Se on yleensä auttanu mua niinkö

siinä, että sitte mää oon saanu itestä niinkö kaiken irti.

5.3 Uskomukset omasta käytöksestä ensi-illassa

5.3.1 Minä esiintyjänä

Haastateltavien ennakkokäsitykset itsestään esiintyjänä vaihtelivat suuresti. Yksi

haastateltavista koki olevansa ulospäinsuuntautunut ja omaperäinen esiintyjä: hän kuvaili

itseään helposti lähestyttäväksi, puheliaaksi ja sanavalmiiksi. Haastateltava totesi olevansa

”fiilisihminen”, ja kertoi tunnetilojen vaikuttavan lopulta omaan suoritukseen. Yksi

haastateltava erotteli olevansa pelkästään rauhallinen esiintyjä. Kaksi haastateltavista ei

pystynyt kuvailemaan omaa esiintyjyyttään, vaan kertoivat etteivät olleet tietoisia siitä,

millaisia esiintyjiä he olivat:

Juhani: Mää oon ehkä esiintyjänä aika semmonen puhelias, että mää tykkään

jutella muille ja silleen. Se on niinkö ehkä se mun paras piirre niistä kaikista. Mää

luulen että mää oon sielä lavalla aika semmonen omaperänen ja omalla tavalla

niinkö, sillain niinkö vähä kovaääninen varmasti. Mun ääni kuuluu aika pitkälle

sillon ku mää niinkö puhun. Niin… Varmaan semmonen jollaki omalla tavallaan

jännittävä ja hauska. Oon vähä semmonen niinkö omaperänen tyyppi. Oon vähä

semmonen fiilispohjanen. Niinkö että jos mulla on huono fiilis niin se menee

huonosti ja jos on hyvä fiilis niin se menee ihan mainiosti.

Teija: Mää oon aika rauhallinen.. Että mää en tykkää mistään rokista tai tälleen.

Ja mää tykkään niin silleen, että ei mennä sinne lavalle niinku juostaan vaikka

ptikin lavaa. Vaan ollaan niinku paikallaan ja liikutaan silleen vaan vähä.

Pia: En mää oikein tiiäkkään… En mää ossaa sanoa.

Maria: En tiiä
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5.3.2 Jännitys

Kaikki haastateltavat sanoivat jännittävänsä ensi-iltaa ainakin jonkin verran. Jännitys on

kehitysteoreetikoiden mukaan alkukantaista alkuperää; jännittäminen on normaali

reagointitapa, jonka tarkoituksena on saada aikaan maksimaalinen suoritus. (Arjas, 1997,

16.)

Vaikka ensi-iltaa odotettiin paljon, kaksi haastateltavaa kertoi myös suorastaan

pelkäävänsä sitä. Nämä haastateltavat kertoivat jännityksen tulevan ilmi fyysisesti

pahoinvointina ja tärinänä. Pelkoihin liittyi vahvasti mahdolliset virheet esiintymisessä ja

ulkopuolisten henkilöiden antama palaute suorituksesta. Kaksi haastateltavista tuntuivat

suhtatuvan jännitykseen selvästi muita haastateltavia rauhallsiemmin:

Maria: Kyllä mua jännittää. Ku mää olin laulanu sen (edellisessä esiintymisessä), nii mua

alko pyörryttään.

Piia: Kerran ku laulettiin ja mää olin niistä vanhin, niin sitte tuntu että mun ääni vaan

kuulu eniten siinä, niin se jännitti. Ku mää en oo silleen soolona laulanu yhtään, mutta siis

kyllä se jännitti sillon tosi paljo. Mää ihan tärisin! No se jännittää, ku mää aattelen, että

mulla ei mee kaikki ihan putkeen. Ku siellä on kuitenkin aika paljon aina ihmisiä, niin sitte

että jos mulle menee joku pieleen siellä.

Juhani: No ainahan se niinku pikkusen jännittää, mutta ei mua niinku mitenkään pelota tai

mittään. Mitä nyt joskus vähä sydän pamppailee.

Teija: No sillon saattaa pikkusen jännittää just ennenku alkaa laulamaan. Mutta sitte ku

laulaa niin se lähtee pois.

5.3.3 Kasvaminen esiintyjänä

Onko jännityksessä kyse synnynnäisestä vai opitusta käyttäytymismallista? Ely (1991)

uskoo jännityksen olevan opittu malli. Pienet lapset usein laulavat, tanssivat ja esiintyvät

täysin luonnollisesti ilman minkäänlaisia paineita. Elyn mukaan aikuisiänkynnyksellä tämä

innostuneisuus korvautuu tietoisuudella itsestä ja tätä kautta levottomuus ja jännitys

yhdistetään esiintymiseen. Joskus näin voi käydä jopa ennen aikuisuutta, jolloin

lapsenomainen innostuneisuus korvautuu suoranaisella pelolla. (Arjas, 2002, 18.)
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Kaksi haastateltavista koki jännityksen tunteen liittyvän vanhentumiseen; eräänlaiseen iän

tuomaan kokemukseen. Haastateltavat kokivat, että esiintyminen oli helpompaa

pienempänä. Yksi vastaaja kertoi myös, että omalle perheelle on helpompi esiintyä kuin

suurelle yleisölle:

Juhani: No jokku on ollu semmosia että perheen kans ei niinku jännitä nii paljon.

Niin ei oo mulla niinku niin paljo jännitystä niisä. Sitte eskarisa taas niin seki oli

 vähä semmosta että ku oli vielä niin pieni, niin kyllä sitä. Ei sitä oikein

 aatellu mitenkään tarkasti mitä ne muut aattelee siitä esiintymisestä sitte.

Maria: Mua on aina jännittänyt, paitsi ihan pienenä ku mää oon vielä uskaltanu ku

en oo ollu niin viisas.

Vain yksi haastateltavista koki jännityksen olevan luonnollinen osa esiintymistä.

Haastateltava ymmärsi kaikkien jännittävän, eikä pitänyt jännityksen tunnetta kovin isona

asiana:

Juhani: Että mää en oo oikeestaan koskaan niin kamalasti jännittäny esiintymisiä.

Vaikka ei kukaan voi mennä silleen sinne vaan että ”Tää menee nyt ihan varmasti”.

Joskus mitä nyt sydän vähä hakkaa ennen sitä, mutta… Sehän nyt on kaikilla ihan

normaalia.

5.3.4 Virheiden pelko

Virheiden pelko nousi esiin informanttien kertomuksista. Mahdolliset virheet koettiin

haittaavan omaa suoritusta. Arjaksen (2014, 67) mukaan omien taitojen epäily saattaa olla

esiintyjän pahin vihollinen ja kompastuskivi:

Pia: Se jännitys tuntuu mahanpohjassa. Jännittää että jos mulla ei meekkään sitte

kaikki ihan putkeen, mut vaikka on tähän mennessä menny. Mää ruukaan vähä

täristä, mutta sitte on tyytyväinen olo ku se on ohi.

Juhani: Se haittaa ku voi mennä rytmi sekasin jos laulaa väärin yhden kohdan. Sen

jälkeen voi tulla sitte monta virhettä enemmän. Mulle se on tavallaan niinku

semmonen jännä…



45

5.4 Tehtävään orientoituminen

5.4.1 Ulkopuolinen palaute ja kannustus

Aineistosta nousi vahvasti esiin ulkopuolisten tahojen antama palaute esiintymisestä. Sitä

pidettiin tärkeänä ja positiivinen palaute tuntui haastateltavista mukavalta. Vahvana

vaikuttimena tehtävään orientoitumiseen olivat myös ystävät ja kaveripiiri. Lisäksi yksi

haastateltava kertoi opettajan pyytäneen häntä musikaalin koe-esiintymiseen:

Pia: Mun kaverit sano oikeestaan, että mentäis… Että siis mentäis sinne yhdessä.

Juhani: Mää en itse asiassa ite hakenu siihen rooliin vaan, mää tavallaan.. ku oli

ne koeasiat niin mää hakkiin semmosen poikaporukan kanssa siihen näyttelijäksi.

Johanna opettaja tuli huutamaan että: ”Tuu esittään meille laulua!”. Hyvältähän

se tuntuu ku on pyydetty siihen laulamaan.

Teija: Mää hakkiin eka niinku vaan näyttelyyn. Ja sitte mää kysyin kaverileita, että

haenko mää lauluun, niin ne sano että mee ku sää oot niin hyvä laulamaan. Niin

sitte mää menin lauluun. Ihmiset on silleen: ”Oot hyvä laulaan, sun kannattaa

harrastaa laulua”. Se tuntuu mun mielestä silleen kivalta, ku jotkut sanoo että

kuulostaa hyvältä ja sun kannattaa jatkaa.

Maria: No koska mä oon silleen aika hyvä laulamaan, mutta mää oon kuitenkin

niinku ujo. Kaikki aina kehhuu että mulla on hyvä lauluääni.

5.4.2 Omien taitojen testaus

Yksi haastateltavista kuvaili musikaaliin pääsemisen olevan ”testauksen paikka”.

Omia taitoja ja pärjäämistä lähdettiin testaamaan ja se koettiin mielekkäänä.

Haastateltavasta oli mukavaa nähdä, mihin omat rahkeet riittävät:

Juhani: Mää menin siihen koe-esiintymiseen silleen, että: ”Mennään nyt

tämän kerran”. Mua kiinnosti nähdä, että mihin pääsisin niinku esittämään.

Mää arvasin sitte ku poikaa siihen hajettiin että mää voisin päästä.
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5.4.3 Tehtävän työn arvostus

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat odottavansa ensi-iltaa ja antoivat tehtävälle työlle

suuren arvon. Lavalle haluttiin, ja sinne pääseminen sekä toisille esiintyminen tuntui

mukavalta. Kaksi haastateltavista kertoi musikaalin olevan ”iso juttu”. Haastateltavat

tuntuivat pitävän ihailtavana asiana sitä, että on päässyt esiintymään isolle yleisölle ja

osaksi isoa musikaaliprojektia. Yksi haastateltavista ei pystynyt vastaamaan tehtävän työn

arvostamista koskeviin haastattelukysymyksiin:

Teija: Se on mun mielestä silleen niinku tosi ilosta, että mää saan mennä sinne

lavavlle ja näin. Kyl se tuntuu kivalta aatella, että mää etes pääsin sinne…

Juhani: Nooh.. Hienoltahan se sitte näyttää että on itte saanu joskus laulaa niin

isolle yleisölle ja näin. No se iloisuus tulee varmaan siitä ku mä oon tietenki ylpee

ittestäni ku oon päässy suureen rooliin ja näin. Siitä kai se iloisuus tulee ku on

tehny tavallaan jotaki suurta siinä sitte.

Pia: Kyllä mää oon ilonen että pääsee sinne laulamaan ja saa esiintyä niin monelle

ihmiselle siellä sitten.

5.4.4 Ihmisten pelko

Toisaalta yksi haastateltavista koki katsomaan tulleet ihmiset pelottavina. Se, että ihmiset

katsoivat ja kuuntelivat esitystä, tuntui haastateltavan mielestä kauhistuttavalta. Ihmisten

katseet ja läsnäolo tuntuivat haastateltavista pelottavilta ja haastateltava koki sen

hermostuttavana:

Maria: Mua pelottaa varmaan se, ku siellä on niitä ihmisiä. Koska ku mua pelottaa

ku ne ihmiset kattoo ja sillälailla. Mää tiiän että ne kattoo ja just se mua pelottaa

ku ne kattoo… Siis se ku siellä on niitä muita (ihmisiä). Se on niinku se mun issoin

pelko. Ne muut jännittää niin paljon.
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5.5 Tehtävän saama sisäinen mielenkiinto

5.5.1 Kiinnostava esiintyminen

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat olevansa kiinnostuneita esiintymisestä. Esiintymistä

pidettiin mukavana asiana ja kaksi haastateltavista kertoi nauttivansa rooleistaan jotka

olivat musikaalissa saaneet. Oma kiinnostus toimi vahvana katalyyttina esiintymiselle ja

tuleville harjoituksille:

Maria: Mää vaan jotenkin haluan mennä sinne esiintymään. Se on vaan jotenkin

niin kivaa esiintyä ja sillain.

Juhani: No ainahan se kiinnostaa se semmonen lauluroolikin. Ja hyvältähän se

tuntuu sitten kun pääsee esittämään sitä omaa rooliaan siihen. Ja on se sitte

mukavaa käydä harjottelemassakin sitä.

Teija: Kyllä musta tuntuu kivalta ja tuolleen. Että sain semmosen mukavan roolin.

Semmosen roolin mistä itse tykkää.

5.5.2 Sosiaalinen konteksti

Yksi haastateltavista piti osallistumista musikaaliin ”kunnia-asiana”. Ulkopuolisten tekemä

valintaprosessi musikaalin isoihin rooleihin tuntui vaikuttavan omaan sisäiseen

mielenkiintoon. Myös kavereiden läsnäolo ja heidän kanssaan yhdessä tekeminen tuntui

vaikuttavan haastateltavan mielenkiintoon tehtävää kohtaan. Musikaalin sosiaalinen

aspekti näytti vaikuttavan positiivisella tavalla haastateltavan omaan mielenkiintoon:

Juhani: On se niinku suuri kunnia että on valittu näyttelemään jotaki roolia

siihen.  No se tuntuu aina semmoselta mukavalta kun siinä on se kaveri

siinä vieressä. Ja sitte välillä jutellaan niitä näitä vähä aikaa ennen sitä

näytelmää... Se on mukavaa ku sielä sitte näkee kavereita ja neki on päässy

siihen mukaan. Muutenkin on mukava tehdä jotain vähä semmosta

spesiaalimpaa välillä, eikä vaan aina sitä samaa koulua.

Yksi haastateltava kertoi vaivautuvansa katsomaan tulleista ihmisistä ja heiltä saamastaan

palautteesta. Eritoten omat vanhemmat tuntuivat kiusaannuttavilta ja heiltä saamansa kehut

esityksestä nolottivat:
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Maria: Mua pelottaa, kun ihmiset kattoo. Mää tiiän että ne kattoo, nii se mua

pelottaa. Ja mää aina, jos mun vanhemmat on yleisössä, niin mun on pakko ettiä ne,

ja sitte mua rupiaa nolottaan vielä enemmän. Mua ärsyttää kun ne monesti kehuu,

vaikka mun mielestä ittestä ei meniskään hyvin.

Vastaaja kertoi suhtautuvansa musikaaliprojektiin ristiriitaisin tuntein. Kysyttäessä mistä

suhtautuminen esiintymisiin johtui, ei haastateltava pystynyt antamaan vastausta:

Haastattelija: Sää sanoit, että on epätoivoinen olo kun ajattelet sitä tulevaa

esiintymistä? Voitko kertoa mulle siitä epätoivosta?

Maria: No ku mää en kuitenkaan haluais siihen.

Haastattelija: Ai miten kuitenkaan?

Maria: Ku mää en haluais siihen, mut sitte kuitenki haluan.

Haastattelija: Miksihän se on niin? Aina kuitenkin haluat esiintymään?

Maria: No en mää oikein tiiä kauheea…
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6 YHTEENVETO

Keräämäni aineiston perusteella muodostin itsesäätelyn mallin ensimmäisen vaiheen

kohtiin perustuvan käsitteistön, jonka avulla kuvaan niitä strategillisiin ja

motivationaalisiin toimiin liittyviä toimia, joita ensi-iltaan valmistautuvalla

musiikkiteatteriesiintyjällä haastatteluaineiston perusteella on (kuva 3).

Kuva 3. Zimmermanin (2000) ja Ruohotien (2002) itsesäätelyn syklin ensimmäisen

vaiheen strategillisia ja motivationaalisia toimia musiikkiteatteriesiintyjällä.

Keräsin alla olevaan taulukkoon (taulukko 5) ne tavat, joilla haastateltavilla ilmeni tai ei

ilmennyt mallin vaiheet. Taulukossa on rajattu vihreällä värillä aineistosta selvästi esiin

nousevat yhteneväiset piirteet. Punaisella värillä olen merkinnyt taulukkoon ne aineistosta

löytyvät kohdat, jotka selvästi poikkesivat muusta materiaalista. Tyhjänä olevat kohdat

merkitsevät, ettei aineistosta ole löytynyt kyseisen strategian kohtaa kuvaavaa tietoa.

Merkitsin taulukkoon jännityksen perään (+) ja (–) -merkit kuvaamaan sen luonnetta

kulloisellakin haastateltavalla sen mukaan, löytyykö jännityksen käsittelyyn keinoja.
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ja
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- Aikaisemmat
esiintymiset
- Onnistunut
ensi-ilta
- Oma
pärjääminen

Strategian
valinta:

- Harjoittelu
- Rutiinit ja
tavat

Uskomukset
omasta
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- Minä
esiintyjänä
- Jännitys
- Kasvaminen
esiintyjänä
- Virheiden
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Tehtävään
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- Ulkopuoli-
nen palaute ja
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testaus
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työn arvostus
- Ihmisten
pelko

Tehtävän
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Strategian
valinta

TAULUKKO 5. Itsesäätelyn mallin ensimmäisen vaiheen ilmentyminen eri

haastateltavilla. Vihreä väri merkitsee aineistosta selvästi esiin nousevaa yhteneväistä

tietoa ja punainen väri muusta aineistosta selvästi eriävää tietoa. (+) -merkki kuvaa

yksilön olemassa olevia keinoja hallita jännitystä ja (–) -merkki kuvastaa näiden

keinojen puuttumista.

TEORIA Juhani Teija Maria Piia

1) Esiintymiset:
koti ja koulu

1) Esiintymiset:
koti ja koulu

1) Esiintymiset:
koti ja koulu

1) Esiintymiset:
koti ja koulu

2) - 2) - 2) Huoli omasta
pärjäämisestä

2) Huoli omasta
pärjäämisestä

3) Onnistunut
ensi-ilta

3) Onnistunut
ensi-ilta

3) Onnistunut
ensi-ilta

3) Onnistunut
ensi-ilta

1) Harjoittelu 1) Harjoittelu 1) - 1) -

2) Rutiinit 2) Rutiinit 2) - 2) -
1) Ekstrovertti
esiintyjä

1) Rauhallinen
esiintyjä

1) - 1) -

2) Jännitys (+) 2) Jännitys (+) 2) Jännitys (—) 2) Jännitys (—)
3) Virheiden
pelko

3) - 3) Virheiden
pelko

3) -

1) Ulkopuolinen
palaute
kannustimena

1) Ulkopuolinen
palaute
kannustimena

1) - 1) Ulkopuolinen
palaute
kannustimena

2) Omien
taitojen testaus

2) - 2) - 2) -

3) Tehtävän
arvostus

3) Tehtävän
arvostus

3) Tehtävän
arvostus

3) -

4) - 4) - 4) - 4) Ihmisten
pelko

1) Esiintyminen
kiinnostaa

1) Esiintyminen
kiinnostaa

1) Esiintyminen
kiinnostaa

1) -

2) Sosiaalinen
konteksti
motivaattorina

2) - 2)- 2) -

3) - 3) - 3) - 3) Sosiaalinen
konteksti
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Tämän pro gradu -työni tutkimukseni aineiston perusteella vastasin seuraaviin

tutkimuskysymyksiin:

1) Missä määrin itsesäätelyn mallin ennakoinnin vaihe toteutuu haastattelemillani

musiikkiteatteriesiintyjillä?

2) Millä laadullisilla tavoilla lasten kertomuksista ilmenee tai ei ilmene itsesäätelyn mallin

ennakoinnin vaihe?

Aineistostani muodostui viisivaiheinen taulukko, josta käy ilmi musiikkiteatteriesiintyjän

ennakoinnin vaiheessa käyttämät strategiset ja motivationaaliset keinot. Keräämäni

aineiston perusteella kahdella haastattelemistani lapsista (Juhani ja Teija) toteutui

kokonaisuudessaan Zimmermanin (2000) ja Ruohotien (2002) itsesäätelyn mallin

ensimmäinen vaihe.

Ne kaksi haastateltavaa joilla mallin ensimmäinen vaihe ei kokonaisuudessaan toteutunut

(Maria ja Pia) eivät muista kahdesta haastateltavista poiketen kyenneet kuvailemaan

strategian valinnassa käytettäviä toimintatapoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämän seikan valossa tarkasteltuna teorian ei voida katsoa toteutuvan täysin näiden

haastateltavien kohdalla. Lisäksi näiden haastateltavien kertomusten sisältö erosi

luonteeltaan kahden muun haastateltavan vastauksista: vastaukset olivat lyhempiä ja

kuvailu omasta toiminnasta vähäisempää. Nämä haastateltavat painottivat kertomuksissaan

enemmän esiintymisen negatiivisia puolia kuten esimerkiksi jännitykseen ja pelkoon

liittyviä tunteita. Huomioitavaa on myös se, ettei nämä haastateltavat eritelleet tapoja tai

keinoja, joilla jännitystä ja pelkotiloja on mahdollista käsitellä esiintymistilanteissa.

Kaikilla haastateltavista oli aikaisempaa kokemusta esiintymisestä. Koulu tarjoaa

haastateltavien kertomuksissa monipuolisen tavan harrastaa musiikkia. Myös koti voi olla

paikka jossa omaa musikaalisuutta ja esiintymistaitoja on mahdollista harjoittaa. Lisäksi

musiikkiopisto tarjoaa soittotuntien lisäksi mahdollisuuksia saada kokemuksia

esiintymisestä.

Ensi-iltaa ajatellessa esiintyjä asettaa itselleen tavoitteeksi sen onnistumisen. Panokseksi

saatetaan myös asettaa oma pärjääminen: mikäli epäilyksiä omasta pystyvyydestä on,

voidaan tavoitteena nähdä onnistuneen ensi-illan lisäksi se, että tilanteesta pelkästään

”selvitään hengissä”. Esiintyminen voidaan nähdä myös opettavaisena ja kehittävänä
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kokemuksena, jonka tavoitteena on kasvattaa esiintyjä suoriutumaan esiintymistilanteista

paremmin.

Informanttien kertomuksista käy ilmi haastateltavien käyttämien päämärän toteuttamiseen

tarkoitettujen strategisten keinojen vaihtelevuus. Vain kahdella haastateltavista (Juhani ja

Teija) oli käytössään toimia, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään.

Tällaisia rutiineja olivat erilaiset tavat harjoitella lauluja sekä mielenhallintaan ja

jännityksen kurissapitoon liittyvät tavat ennen esiintymistä. Kahdesta muusta

haastateltavasta poiketen Juhani ja Teija pystyivät kuvailemaan itseään esiintyjänä.

Uskomukset omasta käytöksestä tehtävässä vaihtelivat haastattelijoiden kesken paljon.

Omaa tapaa esiintyä kuvailtiin muun muassa termeillä innostunut, positiivinen ja

rauhallinen. Kaksi haastateltavista ei kyennyt vastaamaan omaa esiintyjyyttä koskeviin

kysymyksiin.

Kaikki haastateltavat mainitsivat vastauksissaan jännityksen tunteen. Kaikki kertoivat

kokevansa jännityksen tunnetta ensi-illassa ainakin jonkin verran. Jännityksen kerrottiin

tulevan ilmi fyysisinä reaktioina: käsien tärinänä, sydämen pamppailuna, hengen

ahdistuksella ja pyörtymisen tunteena. Kaksi haastateltavista koki jännittämisen olevan

turhaa ja toisaalta kuuluvan osaltaan esiintymiseen. Näillä kahdella vastaajalla oli

käytössään erilaisia toimintamalleja (harjoittelu ja rutiinit ennen esiintymistä) jännityksen

tunteen hallintaan. Jännityksen tunne liitettiin myös henkilökohtaiseen kasvuun

esiintyjänä. Koettiin, että pienempänä ei esiintymistä osannut ajatella esiintymisenä ja että

jännityksen tunteet olisivat tulleet mukaan esiintymistilanteisiin vasta myöhemmin.

Haastateltavista kaksi yhdisti jännityksen tunteeseen myös virheiden pelon. Mahdollisia

virheitä pelättiin ja omasta pärjäämisestä lavalla oltiin huolissaan.

Tehtävä sai korkean arvon haastattelujen kertomuksissa. Lavalle haluttiin ja mukana olo

koettiin mukavana asiana jännityksen tunteista huolimatta. Ulkopuolelta tuleva palaute ja

kannustimet motivointikeinona nousivat esiin kolmen haastattelijan vastauksissa. Ystävät

toimivat kimmokkeena projektiin mukaan lähtemiselle. Yksi haastateltavista kertoi lisäksi

opettajan vaikuttaneen omaan mielenkiintoon musiikkiteatteriprojektia kohtaan. Tämä

haastateltava kertoi lisäksi kokevansa projektin eräänlaisena näytön paikkana: omia taitoja

ja kyvykkyyttä esiintyjänä testattiin ja mukaan pääseminen tuntui haastateltavasta kunnia-

asialta. Yksi haastateltavista kertoi suhtautuvansa katsomaan tulleisiin ihmisiin

pelonsekaisin tuntein. Se, että ihmiset katsoivat esitystä, tuntui haastateltavasta

kauhistuttavalta ja tämän vuoksi esiintyminen tuntui saavan stressinkaltaisia piirteitä.
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Kolme neljästä haastateltavasta kertoi olevan kiinnostuneita esiintymisestä. Esiintyminen

on mukavaa ja ensi-iltaa odotettiin. Oma kiinnostus toimi kimmokkeena tehtävään

ryhtymiselle. Yksi haastateltavista nosti tarinoissaan esiin prosessin sosiaalisen luonteen.

Kavereiden kanssa yhdessä tekeminen innosti osallistumaan ja lisäsi omaakin

mielenkiintoa tehtävää kohtaan. Toisaalta esityksen sosiaalinen luonne voi vaikuttaa

negatiivisellakin tavalla: yksi haastateltavista koki ympärillä olevat ihmiset ahdistavana ja

pelkästi ulkopuolelta tulevaa palautetta.
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7 KAKSI ERILAISTA ESIINTYJÄÄ

Työni tarkoituksena, oli keräämäni aineiston perusteella muodostaa tyyppikertomus 10-

vuotiaan musikkiteatteriesiintyjän minäpystvyydestä. Aineistoa tutkiessani kuitenkin

huomasin, että siitä nousi vahvasti esiin kahden tyyppistä sisältöä. Kaksi haastateltavaa

tuntui omaavan vastauksien ja kuvailujensa perusteella minäpystyvyyden takana toimivia

strategisia ja motivationaalisia keinoja. Koska vastaavasti toiset kaksi haastateltavaa eivät

kyenneet yhtä hyvin kuvailemaan näitä toimintoja, heräsi ajatus kahden erilaisen

tyyppikertomuksen tekemisestä.

Hyvärisen (2006) mukaan kertomuksia on mahdollista lähestyä kokonaishahmon

perusteella. Tällöin tarinoita tarkastellaan eräänlaisen lajityypin näkökulmasta. Pelkistetyin

versio tällaisesta kokonaishahmoihin luokittelusta on muodostaa kaikista aineistosta esiin

nousevista teemoista yksi yleinen kokonaishahmo. Parhaillaan kokonaishahmon

rakentaminen on silloin, kun analyysin luokat eivät ole yleisiä lajityyppejä, vaan

nimenomaan aineistosta itsestään esiin nousevia ja siihen perustuvia jäsennyksiä.

(Hyvärinen, 2006, 18.) Koska oma aineistoni oli analyysista tekemäni yhteenvedon

perusteella luonteeltaan vahvasti kahtiajakautunut, päätin tehdä näitä lajityyppejä kuvaavia

tyyppikertomuksia kaksi.

Koska mitään yleistettävää lajityyppiä korkean tai matalan minäpystyvyyden omaavasta

musiikkiteatteriesiintyjästä ei ole olemassa, on aineistosta itsestään esiin nousevien

laadullisten seikkojen perusteella rakennettavien kokonaishahmojen luonti tutkimukseni

kannalta tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi rakensin analysoimani aineiston tulosten

perusteella kaksi erilaista tarinaa kahdesta erilaisesta esiintyjästä. Mitjan ja Petjan

tarinoiden avulla kuvaan niitä strategillisia ja motivationaalisia keinoja, joita

alakouluikäisellä lapsella on tai ei ole valmistautuessaan musiikkiteatteriprojektiin.

7.1 Mitja Minäpystyvä

Mitja Minäpystyvä on 10-vuotias taide- ja kulttuuripainotteisen alakoulun oppilas, joka

laulaa sooloa koulun musiikkiteatterinäytelmässä. Koulussa lauletaan ja esiinnytään paljon:

esiintymisiä kertyy luokan kanssa koulun kevätjuhlissa ja erilaisissa isommissa kuoro- ja

teatteriesiintymisissä muuallakin kaupungissa. Musiikkikokemuksia Mitja saa myös kotoa.

Vanhemmat kannustavat musisoimaan ja vanhempien, sisarusten ja muiden sukulaisten

juhlissa on mukavaa laulaa ja esiintyä. Mitja harrastaa myös pianon ja rumpujen soittoa
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musiikkiopistossa. Opisto tarjoaa Mitjalle ammattimaista opetusta ja

esiintymiskokemuksia. Kokemuksia esiintymisistä Mitja on saanut myös laulukilpailusta,

jossa omat taidot riittivät semifinaalitasolle asti. Mitja kuvailee itseään

ulospäinsuuntautuneeksi esiintyjäksi. Iloisesta, puheliaasta, jännittävästä ja fiilispohjaisesta

Mitjasta on mukavaa päästä esiintymään.

Mutta. Esiintyminen jännittää. Vaikka siitä pidetään kovasti, se siltikin aina vähän

jännittää. Aikaisemmin Mitja ei ole kokenut jännittävänsä. Esikoulussakin lavalle asteltiin

muina miehinä ja oma osuus esityksestä esiteltiin arkailematta yleisölle. Nykyään

kuitenkin pelottaa, ettei kaikki mene sittenkään ihan putkeen. Mitä jos teenkin virheen ja

en pysty enää jatkamaan? Mitä jos en pääsekään enää rytmiin mukaan?

Virheet ja jännitys ovat kuitenkin mahdollista pitää kurissa ja poissa. Mitja harjoittelee

laulamista ja esiintymistä ahkerasti. Tieto siitä, että esiintymiset menevät paremmin

harjoittelemalla luo puhtia ja innostusta omaan tekemiseen. Mitja käyttää erilaisia

oppimistekniikoita harjoitellessaan: aamupalalla murot sujahtavat suuhun samalla kun

kerrataan laulunsanoja, iltapäivisin lauletaan Youtuben mukana harjoiteltavaa kappaletta.

Mitja harjoittelee esiintymistä varten ja läpikäy tulevaa esitystä jo etukäteen. Juuri ennen

esitystä Mitjalla on tapana ottaa omaa aikaa lavan takana, rauhoitella itseään

hengitysharjoituksilla ja pistää kädet ristiin. Tämä auttaa pitämään jännityksen kurissa ja

voittamaan siihen liittyvät pelot.

Mikä Mitjan saa ottamaan osaa musikaaliprojektiin? Mitjalle on sanottu, että hän laulaa

hyvin. Positiivinen palaute tuntuu mukavalta ja se valaa uskoa omiin kykyihin.

Ulkopuolisen kannustuksen innoittamana Mitja uskalsikin lähteä koelauluihin yrittämään

mihin omat rahkeet riittäisivät. Esitys tultaisiin lopulta esitettäisiin suuressa salissa,

suurelle yleisölle. Esiintyminen suurella lavalla tuntui kiehtovalta. Oma kiinnostus,

opettajan ehdotus ja ystävät toimivat kannustimena osallistumaan, ja Mitja mielestä

yhdessä on mukavaa tehdä asioita. Musikaali tuo eloa muuten tylsiin koulupäiviin ja siihen

harjoitteleminen on hauskaa.

7.2 Petja Pelokas

Petja on niin ikään 10-vuotias taide- ja kulttuuripainotteisen alakoulun oppilas, joka hänkin

pitää laulamisesta. Laulamien on aina ollut helppoa ja musiikki tuo Petjan elämään iloa.

Koulussa musisoidaan paljon ja myös musiikkiopistossa Petja soittaa pianoa ja osallistuu
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esiintyen yhteisiin oppilasiltoihin. Kotona Petja musisoi vain yksikseen tai kaverin kanssa:

pianohuoneen ovi sulkeutuu heti, kun vanhemmat tulevat kotiin. Petja esiintyi myös

isoisän syntymäpäivillä pienen lauluryhmän kanssa. Esiintyminen tuntui epämukavalta.

Tuntui kuin oma ääni olisi kuulunut kaikkien muiden äänien yli paljon selkeämmin kuin

muut äänet. Petja ei osaa kuvailla itseään esiintyjänä: puhuttaessa esiintymisestä Petja

mielessä käy ajatus, että kaikki ei mene ihan putkeen kuitenkaan.

Petja tuntee usein ennen esiintymishetkeä pyörtyvänsä ja alkaa haukkoa henkeään kuin

kala kuivalla maalla. Kädet alkavat täristä ja mahanpohjassakin on hassu tunne. Sydän

pamppailee. Esiintyminen jännittää Petjaa! Laulaminen kun on niin mukavaa, mutta nuo

muut ihmiset. Muut ihmiset katselevat yleisöstä lavalle ja kaikkien huomio on

kiinnittyneenä vain Petjaan. Mitä he ajattelevat minusta? Mitä jos en suoriudukaan

tehtävästä? Ihmisten reaktiot esiintymisestä pelottavat ja omaan suoritukseen on vaikea

keskittyä kun ajattelee vain mitä muut ajattelevat. Ihmisten kommentit esityksestä saavat

olon epämukavaksi. Kun itsestä tuntuu, ettei esitys mennyt lainkaan nappiin, jo pelkät

kehutkin nolostuttavat.

Petja ei juuri harjoittele esiintymistä. Laulu on ennestään tuttu, eikä se tarvitse sen

kummemmin harjoittelua. Ennen lavalle menoa Petja ei yleensä läpi käy tulevaa esitystä tai

rauhoittele itseään. Lavalle mennään kylmiltään siltä seisomalta ja oma osuus vedetään

läpi.

Miksi Petja sitten halusi musikaaliin laulajaksi? Kaikki ovat aina kehuneet Petjan

lauluääntä. Hän itsekin pitää siitä ja kokee olevansa laulamisessa etevä. Laulaminen on

ihanaa, mutta esiintyminen muille laulaen pelottaa. ”Kunpa vain pystyisin siihen!”

ajattelee Petja ja päättää kavereiden kanssa yhdessä hakea laulurooleihin. Petja asettaa

itselleen tavoitteeksi pärjätä lavalla. Vaikka kuinka jännittää, Petja päättää yrittää

parhaansa ensi-illassa. Seuraava kerta olisi jo helpompi ja ehkä jossain vaiheessa

pyörtymisen tunnekin helpottaisi.
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8 POHDINTA

Lähdin tässä pro gradu -työssäni tarkastelemaan lapsen minäpystyvyyttä ja itsesäätelyä

alakoulun musiikkiteatteritoiminnan kontekstissa. Aineistosta nousi esiin kaksi erityyppistä

esiintyjää, joita kuvasin aikaisemmin esittämieni tyyppikertomusten avulla.

Omien tuloksieni mukaan tarkastelemani itsesäätelyn teorian ensimmäinen vaihe ei

kokonaisuudessaan toteutunut kahdella neljästä haastateltavasta. Nämä kaksi haasteltavaa

eivät haastatteluissa erotelleet strategisia toimintatapoja joilla asetetut tavoitteet on

mahdollista saavuttaa. Muista haastateltavista poiketen nämä kaksi informanttia eivät

kertoneet esimerkiksi harjoittelevansa tai valmistautuvansa muilla tavoin tulevaan ensi-

iltaan.

Kun tutkimusta tehdään, on sen yksi tärkeimmistä tehtävistä luotettavan tiedon

tuottaminen. Laadullinen tutkimus tuottaa usein tutkimustietoja, joiden huomio kiinnittyy

merkityksiin ja tulkintatapoihin. Laadullinen tutkija tulkitsee aina aineistoaan. Sellaista

tulkintaa josta kaikki olisivat yhtäläistä mieltä, on vaikeaa tehdä. (Jokinen, 2008, 443.)

Laadullisella tavalla tehty tutkimus ei pyri väittämään asioita todeksi, vaan pikemminkin

osoittamaan onko se väärässä tuloksissaan, onko niissä erehdytty, ja ovatko tehdyt

tulkinnat virheellisiä ja perustelemattomia (Jokinen, 2008, 244).

Oman tutkimukseni tulosten luotettavuutta saattaa vääristä se, etten haastatellessani

mahdollisesti pystynyt kannattelemaan haastattelutilannetta lapsen kannalta tarpeeksi

johdonmukaisesti. Vaarana on saattanut olla myös se, että haastateltava ei ole täysin

ymmärtänyt mitä olen kysymyksilläni tarkoittanut ja on sen vuoksi vastannut kysymykseen

ainoastaan: ”En tiedä”. Toisaalta aineiston luotettavuuteen on voinut vaikuttaa se, että lapsi

on ymmärtänyt kysymykseni haastatellessani häntä, muttei ole osannut löytää tunteilleen

oikeita sanoja. Näillä lapsilla on siis hyvin saattanutkin olla strategillisia toimintatapoja

ennen esityksiä, mutta en haastattelijana ole osannut kysyä heiltä oikeita kysymyksiä tai he

eivät ole osanneet pukea tunteitaan sanoiksi.

Mielestäni jännittäminen ja sen eri käsittelytavat olivat mielenkiintoinen aineistoistani

esiinnoussut yksityiskohta. Arjaksen (2014) mukaan pienet lapset esiintyvät mielellään, ja

lasten esiintymisiloa käytetään usein perusteluna silloin kun halutaan korostaa jännitystä

opittuna toimintamallina. Jännittämisen sanotaan alkavan teini-iässä, jolloin oman itsen
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kasvaminen ja tietoisuus omasta toiminnasta synnyttävät jännitykseen liittyviä tunteita.

(Arjas, 2014, 18.)

Oman tutkimukseni kaikki haastateltavat kuitenkin olivat 10-vuotiaita alakouluikäisiä

lapsia, ja kertoivat kaikki jännittävänsä. Jännityksen tunne aiheutti fyysisiä reaktioita kuten

pyörtymisen tunnetta, hengen ahdistusta, mahakipua ja käsien tärinää. Haastateltavilla oli

tulosten perusteella erilaiset tavat hallita jännitystä. Ne haastateltavat, joilla itsesäätelyn

ensimmäinen vaihe toteutui, harjoittelivat ensi-iltaa varten esimerkiksi harjoittelemalla

laulun sanoja, käymällä etukäteen päässään esitystilannetta läpi ja rauhoittumalla

takahuoneessa juuri ennen lavalle menoa. Rutiinit ja tavat tuntuivat tuovat näille

haastateltaville varmuutta esitykseen ja näin keinoja pitää jännityksen tunne kurissa. Nämä

haastateltavat kokivat jännityksen kuuluvan asiaan ja uskoivat esityksen menevän hyvin

kun vain harjoittelee tarpeeksi. Myös sosiaalisen kontekstin ulottuvuus mielestäni

huomioitavan arvoinen asia. Yksi haastateltavista kertoi suorastaan pelkäävänsä

esiintymistä ja kertoi eritoten muiden ihmisten kauhistuttavan häntä. Toisaalta joidenkin

haastateltavien mieltä kiehtoi ajatus, että kaikki ihmiset saapuvat katsomaan hänen

esiintymistään ja kommentoivat esitystä jälkeenpäin. Musiikkiteatterin sosiaalinen

konteksti toimin näin siis joko positiivisella tai negatiivisena motivaattorina.

Nämä tutkimustulokseni heijastelevat jossain määrin Päivi Arjaksen (2002) tekemää

tutkimusta erilaisista jännittäjätyypeistä. Arjas päätyi tutkimuksessaan tuloksiin, joiden

mukaan nimenomaan oma kokemus esiintymisestä osoittautui tärkeäksi tekijäksi. Näiden

omienkokemusten perusteella esiintyminen koettiin joko negatiiviseksi tai positiiviseksi

kokemukseksi. Suhtautumista esiintymiseen selitti moni osatekijä: itsetunto, kokemus

häiritsevästä jännityksestä, osaamisen pelko, huonot harjoittelutekniikat ja tästä seurannut

epävarmuus muodostivat yhdessä pääsyyn epämiellyttävään kokemukseen. (Arjas, 2002,

121.)

Mitä aineistoni perusteella on siis pääteltävissä? Voisiko olla, että ne lapset jotka omaavat

esiintymistilanteissa ja esitykseen valmistautuessa strategisia toimintatapoja (harjoittelu,

mentaaliharjoittelu, hiljentyminen ennen esitystä jne.) omaavat vahvemmat mentaaliset

keinot myös pitää jännityksen kurissa ja suoriutuvat näin myös paremmin

esiintymistilanteista ja lopulta asettavat tavoitteensakin korkeammalle? Tutkimukseni

haastateltavista ne, joiden kertomuksissa itsesäätelyn ensimmäinen vaihe toteutuu, ovat

omien kertomustensa perusteella toimissaan johdonmukaisempia, asettivat itselleen

enemmän tavoitteita ja uskoivat pärjäävänsä koitoksesta hyvin. Näillä haastateltavilla
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voidaan siis aineiston perusteella sanoa olevan hyvä minäpystyvyyskäsitys itsestään

esiintyjänä.

Keräämäni aineiston perusteella voidaan myös väittää, että niillä esiintyjillä jotka 1) eivät

harjoittele esitystä varten, 2) eivät omaa sisäisiä mentaalisia tapoja ennen lavalle menoa, 3)

eivät kykene hallitsemaan jännitystään esiintymistilanteissa ja 4) näkevät esiintymisen

sosiaalisen luonteen negatiivisena asiana, eivät kykene toimivaan minäpystyvyyden takana

toimivan itsesäätelyn ennakoinninvaiheen puitteissa. Nämä haastateltavat omaavat näin

alhaisemman minäpystyvyyden kuin ne haastateltavat, jotka kykenivät toimimaan

itsesäätelyn mallin kaltaisesti.

Arjaksen mukaan syyt esiintymiseen suhtautumiseen ja jännitykseen ovat moniulotteisia.

Koska syitä on useita, on ongelmiin puuttumisessa otettava huomioon yksilöllisyys. (Arjas,

2002, 121.) Arjaksen tutkimus on toteutettu haastattelemalla aikuisia musiikin

ammattiopiskelijoita. Tutkimustulokset ja erilaiset esiintymisvalmennusharjoitukset

tarjoavat selkeästi apuja nimenomaan aikuisille musiikin harrastajille ja ammattilaisille.

Onko aikuisia musiikinopiskelijoita ja heidän jännitystään koskeva tutkimus kuitenkaan

relevanttia tutkimustietoa kun puhutaan alakouluikäisen – ja mahdollisesti jopa sitä

nuoremman – lapsen jännittämisestä? Koska kuitenkin jo 10-vuotiaat lapset tuntuvat

jännittävän esiintymistä ja pystyvät esittämäni aineiston perusteella erittelemään keinoja ja

tapoja pitää tätä jännitystä kurssissa, on syytä tulevaisuudessa ryhtyä systemaattisesti

kartoittamaan syitä jännitykseen. Olisi myös hyvä ryhtyä pohtimaan, kuinka aikaisessa

vaiheessa aloitettu ja sopivalla tavalla toteutettu esiintymiskoulutus auttaa lasta

rakentamaan terveempää minäpystyvyyskuvaa itsestään esiintyjänä.

Vaikka Arjaksen mukaan (2014, 18) jännittäminen aloitetaan vasta teini-iässä hän

myöntää, että pelko ja epävarmuus itselle vieraissa tilanteissa voivat säikäyttää myös

lapsen, mikäli lapsi ei ole oppinut tuntemaan itseään esiintymistilanteissa. Yleispäteviä

ohjeita siitä, mikä on hyväksi millekin lapselle, ei kuitenkaan ole olemassa (Arjas, 2014,

147). Ehkä olisikin syytä ruveta tulevaisuudessa kartoittamaan myös suuremmassa määrin

pienempien esiintyjien yksilöllisiä ajatuksia ja tunteita, joita esiintymistilanteisiin liittyy.

Tämä mahdollistaisi tarkoituksenmukaisen ja oikein toteutetun esiintymiskoulutuksen

myös lapsien osalta, eikä yleispätevälle esiintymiskoulutukselle olisi näin edes tarvetta.

Mielestäni juuri musiikkikasvatus – ja musiikkikasvattajat – ovat tämän suuntaisessa

tutkimuksessa ja tutkimuksen käytännöntoteutuksessa avainasemassa. Musiikin avulla
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voidaan harjoitella esiintymistaitoja tutussa ja turvallisessa luokkaympäristössä. Nykyinen

kouluissa toteutettava, eri taidealat ylittävä musiikkikasvatus huomioi jokaisen oppilaan

yksilönä ottaen huomioon musisoijan ja esiintyjän lähtötason. Uskon, että

nykymuodossaan koulujen musiikinopetuksella on mahdollista tarjota oppijan taito- ja

kehitystasoa vastaavia, sopivalla tavalla haasteellisia harjoitus- ja esiintymistilanteita ja

näin kehittää yksilön mentaalisia malleja joita hän tarvitsee pystyäkseen toimimaan

tavoitteellisesti erilaisissa esiintymistilanteissa. Kaiken kaikkiaan siis se, mikä sopii

yhdelle ja toiselle, ei välttämättä sovi kolmannelle. Lasten esiintymiskasvatuksen tulisi olla

yksilöllistä sekä systemaattisesti ja johdonmukaisesti perusteltua ja toteutettua. Suomessa

ei oman pro gradu -työni suuntaista tutkimusta nimenomaan lasten saralla ole juurikaan

tehty. Koska Arjaksen (2002) tutkimuksen tulokset ovat mielestäni sovellettavissa vain

aikuisille, tulisi vastaavaa laajempaa tutkimusta tehdä tulevaisuudessa myös pienempien

esiintyjien kohdalla.
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LIITTEET

Liite 1

Oulun yliopisto
Kasvatustieteiden tiedekunta
Musiikkikasvatus
Tutkija: Suvi Suvanto

Suostumuslomake tutkimukseen

Teen progradu  -tutkielmaani Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen laitokselle.
Tarkoituksenani on tarkastella lapsen omia käsityksiä minäpystyvyydestään esiintyjänä.

Teoreettisena viitekehyksenä käytän tutkimuksessani Barry J. Zimmermanin teoriaa
yksilön minäpystyvyydestä ja sen roolista ihmisen toimintaa ohjaavana tekijänä. Tämän
teorian pohjalta pyrin tarkastelemaan musikaaliprojektin soololaulajien käsityksiä omasta
kykeneväisyydestään esiintyjänä.

Haastattelen lapset yksitellen. Ennen jokaista haastattelukertaa lapset täyttävät lyhyehkön
kyselylomakkeen, jossa he kertovat omista tuntemuksistaan. Nämä lomakkeet toimivat
apumateriaalina haastatteluissani.

Haastattelutilanne on täysin luottamuksellinen, enkä tule käyttämään keräämiäni tietoja
muuhun kuin lopputyöni tekemiseen. Lasten oikeita nimiä tai henkilötietoja en tule
tutkimuksessani tuomaan millään tavalla julki. Saatuani päätökseen lopputyöni, sitoudun
hävittämään keräämäni aineiston.

Toivomuksenani olisi, että saisin suorittaa haastattelut kahden kesken lapsenne kanssa,
sillä huoltajan läsnäolo haastattelutilanteessa saattaa vaikuttaa lapsen vastauksiin.
Kahdenkeskisellä haastattelutilanteella toivon saavani lapsilta mahdollisimman
totuudenmukaisia vastauksia.

Tutkittavan huoltajan suostumus

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön. Annan tutkijalle oikeuden
käyttää keräämääni materiaalia progradu –tutkielmani tekemiseen.

Yhteystiedot:
Suvi Suvanto, 044-0866648, suvannonsuvi@gmail.com

 Päiväys Tutkittavan allekirjoitus

_________________________________________________________________________
  Päiväys Tutkittavan huoltajan allekirjoitus

________________________________________________________________________
   Päiväys Tutkijan allekirjoitus

mailto:suvannonsuvi@gmail.com
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Liite 2

KYSELYLOMAKE

Laita laatikkoon raksi, mikäli adjektiivi kuvaa tuntemuksiasi. Mikäli sinusta
ei tunnu sanan kuvaamalta adjektiivilta, jätä laatikko tyhjäksi. Kysy rohkeasti
neuvoa haastattelijalta, mikäli jonkin sanan merkitys askarruttaa sinua.

1. Kun ajattelen tulevia musikaaliharjoituksia, minusta tuntuu…

Rauhalliselta
Innostuneelta
Kauhistuneelta
Iloiselta
Vastenmieliseltä
Onnelliselta
Masentuneelta
Raivostuneelta
Tyytyväiseltä
Epätoivoiselta
Riemukkaalta
Joltain muuta, miltä? _________________________

2. Kun ajattelen itseni ensi-iltana lavalle, tunnen olevani…

Rauhalliselta
Innostuneelta
Kauhistuneelta
Iloiselta
Vastenmieliseltä
Onnelliselta
Masentuneelta
Raivostuneelta
Tyytyväiseltä
Epätoivoiselta
Riemukkaalta

    Joltain muuta, miltä? _________________________
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Liite 3

HAASTATTELURUNKO

OMAAN MIELENKIINTOON LIITTYVÄT KYSYMYKSET:

- Miksi hait laulurooliin?
- Miltä se tuntui?
- Miltä sinusta tuntuu kun ajattelet tulevaa esiintymistä?
- Mitä ajattelet tulevista harjoituksista?

AIKAISEMPI KOKEMUS:

- Onko sinulla ennestään esiintymiskokemusta?
- Oletko aina halunnut esiintyä?à  kerro näistä tilanteista!
- Missä esiinnyit?
-  Milloin?
- Miltä se silloin tuntui?
- Voitko kuvailla minulle tätä tilannetta?
- Mitä ajattelet kokemuksista/kokemuksesta nykyään?

TAVOITTEET:

- Mitä odotat tulevalta esiintymiskokemukselta?
- Olet kirjoittanut lomakkeeseen että... à kerrotko minulle miksi laitoit
ruksin tähän kohtaan…?
- Miten luulet ensi-illan sujuvan?
- Miltä luulet että sinusta tuntuu ensi-ilassa?
- Millä tavalla aijot valmistautua tulevaan koitokseen?

OMA KÄSITYS ITSESTÄ ESIINTYJÄNÄ:

- Kerro vähän minulle, millainen olet esiintyjänä?
- Miltä sinusta tuntuu kun ajattelet itsesi lavalle?
- Millainen tyyppi luulet esiintyjänä olevasi?
- Olet laittanut tänne ruksin että… Kerrotko lisää tästä?


