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Valitsin pro gardu –tutkielmani aiheeksi säveltämiskasvatuksen, koska olin itse kiinnostunut musiikkikasvatuksen 

pedagogisista lähestymistavoista, joissa annetaan mahdollisuus oppilaiden musiikilliselle luovuudelle. 

Säveltämiskasvatuksesta ei myöskään ole paljoa suomenkielistä pedagogista kirjallisuutta, joten koin sen olevan aihe, 

josta kaivattaisiin lisää tutkimusta.  

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmani teoreettisessa osiossa luovuutta, musiikillista luovuutta sekä säveltämiskasvatusta. 

Luovuutta tarkastelen suppeasti yleisenä käsitteenä sekä tarkemmin musiikillisen luovuuden näkökulmasta. 

Säveltämiskasvatusta tarkastelen lähinnä perusopetuksen näkökulmasta keskittyen lasten ja nuorten 

säveltämiskasvatukseen. 

 

Tutkielmani on fenomenografinen tutkimus musiikkikasvattajien käsityksistä siitä, mitä on säveltämiskasvatus. Tein 

keväällä 2014 kuudelle Pohjois-Pohjanmaan alueella työskentelevälle musiikkikasvattajalle teemahaastattelun, jonka 

avulla keräsin tutkimusaineiston työtäni varten. Haastattelemani musiikkikasvattajat työskentelivät varhaiskasvatuksen, 

perusopetuksen ja lukio-opetuksen kentällä. Analysoin teemahaastatteluissa keräämäni aineistoa seuraavien 

tutkimuskysymysten kautta: 1) Millaista säveltämiskasvatusta musiikkikasvattajat ovat tehneet? 2) Mikä käsitys 

musiikkikasvattajilla on säveltämiskasvatuksesta ja sitä ohjaavista oppimiskäsityksistä? 3) Mikä käsitys 

musiikkikasvattajilla on säveltämiskasvatuksen merkityksestä? Tutkimusaineistosta tutkimuksen keskeiseksi anniksi 

muodostuivat musiikkikasvattajien käsitykset säveltämiskasvatuksesta sekä merkitykset, joita he antoivat 

säveltämiskasvatukselle. Analyysin toteutin fenomenografisella tutkimuksenanalyysimenetelmällä. Tutkimukseen 

osallistuneilla musiikkikasvattajilla oli mahdollisuus lukea ja kommentoida lukua tutkimustuloksista ennen 

tutkimukseni julkistamista. Tällä halusin varmistaa, että kuvaamani tutkimustulokset vastaavat sisällöltään viestiä, 

jonka haastattelemani musiikkikasvattajat halusivat välittää. 

 

Haastateltujen musiikkikasvattajien lähestymistapa säveltämiskasvatukseen oli oppilaslähtöinen. He korostivat lasten ja 

nuorten kunnioituksen ja lasten oman asiantuntijuuden merkitystä sävellysprosessin kannalta. Musiikkikasvattajat 

kokivat myös, että säveltämiskasvatus oli merkityksellistä siitä syystä, että se toimi väylänä lapsille ja nuorille ilmentää 

omaa musiikillista luovuuttaan. Luovuutta ylipäänsä he pitivät hyvin merkityksellisenä osana ihmisten elämää ja 

lapsille ja nuorille he näkivät sen toimivan oman identiteetin ja minän rakentamisen keskeisenä osatekijänä. Opettajalta 

säveltämiskasvatus vaati haastateltujen musiikkikasvattajien mukaan sensitiivisyyttä, hyvää oppilaan tuntemusta sekä 

opettajan omaa itsetuntemusta ja luottamusta myös omaan musiikilliseen luovuuteen. Opettajan roolina oppilaiden 

sävellysprosessin ohjaajana he näkivät olevan kannustajana ja tukijana sekä inspiroijana olemisen sekä myös 

säveltäjäesimerkkinä toimimisen. 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa ei sinänsä pyritä tutkimustulosten yleistettävyyteen. Fenemonografinen tutkimus on 

pikemminkin kiinnostunut yksilöiden henkilökohtaisista yksilöllisistä käsityksistä ja niiden merkityksistä, ei niinkään 

käsitysten yleisyydestä jossain osajoukossa. Tekemäni tutkimus voi toimia kuitenkin työkaluna säveltämiskasvatuksesta 

kiinnostuneille kasvatusalan työntekijöille. Tutkimuksessa on kuvattu työtapoja, joita haastatellut musiikkikasvattajat 

ovat itse käyttäneet sekä merkityksiä, joita he antavat säveltämiskasvatukselle. Tutkimuksen lukija voi reflektoida omia 

käsityksiään ja työtapojaan kuvattujen tutkimustulosten valossa. Lisäksi lukija voi myös löytää uusia työtapoja ja 

ajatusmalleja, joita voi ehkä itse hyödyntää omassa työssään olipa hän sitten kiinnostutut säveltämiskasvatuksesta tai 

laajemmin opetustavoista, jotka mahdollistavat oppilaiden luovuuden esille pääsyn ja kehittymisen.  
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1 JOHDANTO 

Tässä pro gradu -tutkielmassani olen tehnyt fenomenografista tutkimusta 

musiikkikasvattajien käsityksistä ja kokemuksista säveltämiskasvatuksesta. Tutkimukseen 

osallistui kuusi erilaisen koulutuksen saanutta pohjoispohjanmaalaista musiikkikasvattajaa. 

Haastatteluissa keskustelimme aluksi siitä, minkälaista säveltämiskasvatusta 

musiikkikasvattajat olivat tehneet lasten ja nuorten kanssa. Pyysin heitä kuvailemaan 

työtapojaan ja niiden taustalla vaikuttavia tausta-ajatuksia, kuten minkälaisen merkityksen 

he näkivät säveltämiskasvatuksella olevan ja minkälaisia asioita oppilaat voivat sen avulla 

oppia. Merkitykset ja kasvattajien pedagogiset ajatukset säveltämiskasvatuksesta heijastivat 

heidän käsitystään säveltämiskasvatuksesta: Mikä on sen merkitys musiikillisen luovuuden 

ilmentäjänä tai kasvavan lapsen tai nuoren itseymmärryksen kehittäjänä ja tunteiden 

kanavoijana. 

Pro gradussani tarkastelen luovuutta lähinnä musiikillisen luovuuden näkökulmasta. Olen 

ottanut tarkasteluun muutamia tuoreempia musiikillista luovuutta tutkivia asiantuntijoita, 

kuten Pamela Burnard, Maud Hickey ja Peter R. Webster. Lisäksi esittelen lyhyesti Howard 

Gardnerin teoriaa musiikillisesta luovuudesta, joka kuuluu hänen 

”moniälykkyysteoriaansa”, jonka hän on kehittänyt jo 1980-luvun alussa. Monet 

luovuustutkijat viittaavat edelleen Gardnerin teoriaan, joten näin perustelluksi avata sitä 

hieman työssäni. Kirjoitan myös joitain ajatuksia yleisestä luovuustutkimuksesta mm. 

Mihaly Csikszentmihalyiltä ja suomalaiselta luovuustutkijalta Kari Uusikylältä.  

Tarkastelen graduni viitekehyksessä myös säveltämiskasvatusta, sen historiaa sekä erilaisia 

pedagogisia sovelluksia musiikkikasvatuksessa. Tarkastelen säveltämiskasvatusta 

avaamalla yhdysvaltalaisten tutkijoiden Margaret Barrettin ja Michele Kaschubin 

kirjoituksia aiheesta sekä suomalaisten tutkijoiden ja musiikkikasvattajien kuten Sari 

Muhosen, Juha Ojalan, Lauri Väkevän ja Marja Ervastin aiheesta kirjoittamien julkaisujen 

kautta. 

Tutkimuksen tekoa käsittelevissä luvuissa avaan aluksi lukijalle mitä on fenomenografinen 

tutkimus ja fenomenografinen tutkimuksen analyysi. Sen jälkeen kerron oman tutkimukseni 

toteutuksesta ja sen tuloksista.  
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 Fenomenografisessa tutkimuksessa on tyypillistä, että tutkimusaineisto ja haastateltavien 

esille tuomat painotukset aiheeseen määrittävät sitä, mikä lopulta nousee tutkimuksen 

keskeiseksi anniksi. Kun lähdin tekemään tutkimushaastatteluja musiikkikasvattajille olin 

erityisen kiinnostunut siitä, minkälaisia opetusmenetelmiä he käyttivät toteuttaessaan 

säveltämiskasvatusta. Tutkimusaineistosta tutkimuksen keskeiseksi anniksi muodostuivat 

kuitenkin musiikkikasvattajien käsitykset säveltämiskasvatuksesta sekä merkitykset, joita he 

antoivat säveltämiskasvatukselle. Siksi keskityn pääasiassa niihin luvuissa, joissa kerron 

tutkimuksen tuloksista. 

Oma taustani 

Ennen luokanopettajaopintojen aloittamista Oulun yliopistossa vuonna 2009 olen 

valmistunut sosionomiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2006 ja 

työskennellyt erilaisissa sosiaali- ja kasvatusalan työtehtävissä useamman vuoden ajan. Olen 

työskennellyt muun muassa kaksi vuotta lastentarhanopettajana musiikki- ja 

kulttuuripainotteisessa Soivan Siilin päiväkodissa, jossa teimme paljon omaa musiikkia 

lasten kanssa. Tällöin sain kosketuksen musiikista työvälineenä lasten kanssa. Tällä hetkellä 

opiskelen luokanopettaja- opintojen lisäksi myös musiikkikasvatusta, joten minulle oli 

luontevaa, että myös Pro gradu -tutkielmani käsittelee musiikkikasvatukseen liittyvää 

aihetta. 

Tein kandidaatin tutkielmani luokanopettajaopintoihini liittyen aiheesta ”Luova 

oppimisympäristö musiikkikasvatuksessa”. Tutkielmani oli kirjallisuuskatsaus, jossa 

käsittelin sitä, minkälainen oppimisympäristö mahdollistaa lasten musiikillisen luovuuden. 

Keskityin erityisesti erilaisiin pedagogisiin menetelmiin, joista minua jäi erityisesti 

kiinnostamaan säveltämiskasvatus.  

Taustaa tutkimusaiheelle 

Säveltämiskasvatus on mitä ilmeisemmin aihe, josta kaivataan suomalaisen 

musiikkikasvatuksen kentällä lisää tietoa. Ojala ja Tikkanen kirjoittavat ”Säveltäjäksi 

kasvattaminen”  -teoksen esipuheessa, että säveltämisen pedagogiikka on maassamme 

piiloista, eikä aiheesta juurikaan ole suomenkielistä didaktista kirjallisuutta (Ojala & 

Tikkanen, 2013, 8). Monilla musiikkikasvattajilla kuitenkin on käytännön tietoa luovan 

tekemisen opettamisesta musiikkikasvatuksessa ja tässä tutkimuksessani olen kiinnostunut 
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juuri siitä, mitä musiikkikasvattajat käytännössä tekevät, kun he toteuttavat 

säveltämiskasvatusta ja minkälainen käsitys heillä on säveltämiskasvatuksen merkityksistä. 

Musiikkikasvatuksessa on kansainvälisesti voitu jo pitkään nähdä suunta, jossa 

säveltämiskasvatus on keskeisellä sijalla (esim. Barrett, 1998, Kaschub & Smith, 2011). 

Suomessa perinteinen koulun musiikinopetus sekä musiikkioppilaitoksissa tapahtuva 

instrumenttiopetukseen painottuva musiikin opiskelu ovat painottuneet enemmän valmiin 

ohjelmiston opiskeluun tai jonkun soittimen tekniseen hallintaan. Lasten säveltäminen tai 

muu luova toiminta musiikin opetuksen osana on ollut suhteellisen marginaalinen ilmiö, 

vaikka musiikillinen keksintä löytyy nykyisenkin perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteista. 

Viime aikoina julkisuudessa on ollut esillä muutamia projekteja, joissa säveltämistä ja 

musiikin tekemistä on pyritty tuomaan osaksi koulun ja musiikkioppilaitosten musiikin 

opetusta.  Esimerkiksi säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien 

tekijänoikeusjärjestö Teosto käynnisti vuonna 2014 valtakunnallisen kouluprojektin, jonka 

tavoitteena on saada musiikin tekeminen osaksi suomalaisten koulujen opetustoimintaa. 

Teoston varatoimitusjohtaja Kari Paananen kertoo, että projektin tavoitteena on tuoda 

musiikin tekijyys jo varhaisessa vaiheessa kouluihin. Esimerkiksi kuvataiteen tunnilla 

oppilaat piirtävät ja maalavat omia teoksia. Musiikin tunneilla pääpaino on kuitenkin muiden 

tekemien kappaleiden ja teosten harjoittelussa ja esittämisessä. Projekti on osa Pumppu-

hanketta, jolla halutaan parantaa musiikintekijöiden menestymisen mahdollisuuksia 

Suomessa. Projektiin osallistuu 12 pilottikoulua, jotka ottavat musiikin tekemisen osaksi 

musiikin ja äidinkielen oppitunteja. Kaikilla kouluilla on oma tekijäkummi, joka toimii 

opettajien apuna opetuksen suunnittelussa. Kummeina projektissa on mukana suomalaisia 

eturivin artisteja. Tavoitteena on, että projektin löydöksistä saataisiin uusia avauksia vuonna 

2016 tehtävään opetussuunnitelmaan. (Pekkinen, 2012, 20.) 

Toinen esimerkki sävellyskasvatuksen tuomisesta osaksi musiikinopetusta voisi olla 

esimerkiksi vuonna 2011 Sibelius-Akatemian, Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin 

kaupunginorkesterin, Suomen kansallisoopperan sekä Musiikkitalon  aloittama Kuule minä 

sävellän -hanke, jossa eri ikäiset lapset ja nuoret säveltävät ammattisäveltäjien opastuksella 

teoksia, joita ammattimuusikot kantaesittävät. Malli toiminnalle on saatu New Yorkin 

filharmonikoilta, joiden työpajoihin on osallistunut jo kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria. 

(Sibelius-Akatemia, 2013.) 
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Kauppinen ja Sintonen kirjoittavat Opetushallituksen OPS-blogissa, että musiikillinen 

keksintä sisältyy jo tällä hetkellä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Musiikin 

oppimistulosten arvioinnin yhteydessä opettajille tehdyn kyselyn mukaan kuitenkin vain 

kahdeksan prosenttia opettajista säveltää tai improvisoi oppilaidensa kanssa usein tai lähes 

joka tunti. (Kauppinen & Sintonen, 2013.) 

Ojalan ja Väkevän mukaan säveltämisen voisi tuoda aikaisempaa vahvemmin osaksi 

suomalaista musiikin opetussuunnitelmaa. Näin musiikinopetus vaalisi oppilaiden luovaa 

musiikkisuhdetta musiikin esittämisen ohella. (Ojala & Väkevä, 2013, 10-20.) 

Myös uusissa vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteissa on kaikkien oppiaineiden 

oppisisältöjä pyritty karsimaan ja korostamaan oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista 

roolia. Tärkeitä uudessa opetussuunnitelmassa ovat myös yhdessä tekeminen ja 

vuorovaikutustaidot. (Opetushallitus 2014.) Musiikinopetuksessa juuri 

säveltämiskasvatuksen erilaisilla sovelluksilla voitaisiin päästä näihin opetussuunnitelmaa 

valmistelevan työryhmän esittämiin tavoitteisiin.  
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2  LUOVUUS 

 

Sävellyskasvatuksen taustalla on vahvasti luovuus. Koska luovuus on käsitteenä niin laaja, 

avaan sitä tässä tutkimuksessa vain rajatusti lähinnä näkökulmista, jotka katson liittyvän 

tutkimusaiheeseeni.  

Sanat luoda (create) ja luovuus (creativity) juontavat juurensa Latinan kielen sanasta 

`creare`. Englannin kielessä sana `create` määritellään niin, että se tarkoittaa kykyä tuoda 

jokin olemassa olevaksi tarkoituksenmukaisesti. Sana creative puolestaan määrittää jonkin 

voiman saattaa asioita alulle tai luoda. (McPherson, 1998, 136.) 

Weiner kirjoittaa, että luovuus ei välttämättä ole näkyvää. Ihminen voi olla luova monella 

eri tavalla; tieteissä, taiteessa, tai arkipäiväisissä askareissa kuten ruuanlaitossa. Ihminen voi 

olla luova, jos hän löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin, tai luovuus voi ilmetä 

ihmisen haluna luoda esimerkiksi taidetta. Luovuutta on siis vaikea määritellä, koska sanoja 

´luova` ja `luovuus` voidaan käyttää niin monessa eri yhteydessä. Yleensä `luova` -sanalla 

viitataan henkilöön tai toimintaan, joka on jollakin tavalla tavallisesta poikkeava, 

innovatiivinen, uudistava, rajoja rikkova tai jopa epänormaali. Historiallisessa valossa ja eri 

kulttuureissa luovuus on saanut erilaisia merkityksiä ja arvostuksia. Nykyään länsimaisessa 

yhteiskunnassa luovuutta pidetään kuitenkin kaikkien oikeutena, joka tuo sisältöä ihmisen 

elämään ja luo väyliä henkiseen kasvuun ja itseymmärrykseen. (Weiner, 2000, 1-14.) 

Kun olemme luovia, elämme täydemmin kuin muina aikoina. Ihminen kokee koko 

olemassaolonsa merkityksellisemmäksi silloin kun hän kokee olevansa luova. Mahdollisuus 

luovuuteen rikastuttaa sekä yksilön että yhteisön elämänlaatua. (Csikszentmihalyi, 1997, 6.) 

Vilkko-Riihelän mukaan monet älykkyyden tutkijat, kuten Robert Sternberg ja Howard 

Gardner, pitävät luovuutta yhtenä älykkyyden keskeisenä osatekijänä. Luova yksilö osaa 

irtautua tavanomaisesta ja yhdistää aikaisempia tietojaan uudella tavalla saaden näin aikaan 

uusia ideoita ja ratkaisumalleja. Luovuus on monitasoinen käsite. Luoville ihmisille yhteisiä 

ominaisuuksia ovat muun muassa aktiivinen suhde ympäristön ongelmiin, uskallus ja 

erilaisuuden hyväksyminen. Luovilla ihmisillä on myös hyvä itseluottamus ja he uskaltavat 

olla eri mieltä muiden kanssa ja luottaa omiin intuitioihinsa ja ratkaisuihinsa, vaikka 

ympäristö kritisoisikin niitä. Luoville ihmisille on ominaista myös huumorintaju. He 
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uskaltavat leikitellä uusilla ideoilla eivätkä pelkää epäonnistumisia. Luova ihminen tarvitsee 

myös kurinalaisuutta, jotta hän kykenee viemään ideansa loppuun saakka. Luovan ihmisen 

tulee olla samalla kertaa vähän hullu ja normaali, alkukantainen ja hienostunut. Hänellä on 

hyvä metakognitio ja hän osaa ikään kuin astua ongelmien ulkopuolelle nähdäkseen ne 

monelta eri kantilta (Vilkko-Riihelä, 2001, 410–411, 428–431.) 

2.1 Luova yksilö ja yhteisö tarvitsevat toisiaan 

Luovuuden tutkija Mihaly Csikszentmihalyi on tutkinut useita eri tieteen ja taiteen aloilla 

luovina pidettyjä henkilöitä. Hän on haastattelemalla löytänyt useita ominaisuuksia, jotka 

yhdistävät heitä. Luovilla yksilöillä on hyvä keskittymiskyky ja he jaksavat työskennellä 

pitkiä aikoja saman asian tai ongelman parissa keskeytyksettä. Toisaalta heillä on myös kyky 

irtautua työstä ja rentoutua ja levätä. (Csikszentmihalyi, 1997, 58.) 

Luovat yksilöt ovat myös älykkäitä ja naiiveja samanaikaisesti. He kykenevät leikkimään 

mielikuvituksellaan ja ajattelemaan täysin absurdeiltakin tuntuvia ratkaisumalleja 

ongelmiin. Vaikka luovat ihmiset usein ovat hyvin mielikuvituksellisia, heillä on myös 

vankka todellisuuskäsitys. Historiassa tunnetaan paljon taiteilijoita, jotka ovat kärsineet 

myös mielenterveyden ongelmista. Tämä ei kuitenkaan liity suoranaisesti heidän 

luovuuteensa vaan ehkä enemmänkin siihen, että luovat ihmiset ovat usein myös hyvin 

herkkiä. (Csikszentmihalyi, 1997, 59-63, 73.) 

Luovat yksilöt ovat usein joko äärimmäisen ekstroverttejä eli ulospäin suuntautuneita tai 

äärimmäisen introvertteja eli sisäänpäin suuntautuneita. Heistä voi löytyä myös kumpiakin 

piirteitä samanaikaisesti. Jos he työskentelevät parhaillaan jonkin heitä kiinnostavan asian 

parissa, he saattavat sulkea ulkomaailman täysin ulkopuolelle, jotta heidän keskittymisensä 

työn alla olevan ongelman parissa ei herpaantuisi. (Csikszentmihalyi, 1997, 65.) 

Luovat henkilöt ovat myös yhtäältä ylpeitä omista aikaansaannoksistaan ja osaavat asettaa 

niille arvoa, mutta samanaikaisesti he ovat myös nöyriä ja kunnioittavat muiden ihmisten 

töitä ja aikaansaannoksia. Luovat yksilöt kykenevät suhtautumaan omaan työhönsä samalla 

intohimoisesti, mutta myös objektiivisesti. He pystyvät astumaan työnsä ulkopuolelle ja 

tarkastelemaan sitä analyyttisesti. Tapa, jolla he tekevät työtään on palkitseva, eivätkä he 

välttämättä ole niin kiinnostuneita työnsä lopputuloksesta. (Csikszentmihalyi, 1997 68-107.) 
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Luovuus rinnastetaan usein lahjakkuuden ja nerokkuuden kanssa. Lahjakkuus tarkoittaa 

kykyä tehdä jokin asia erittäin hyvin. Luovan yksilön ei kuitenkaan tarvitse olla omalla 

alallaan poikkeuksellisen lahjakas, eikä myöskään nero. Riittää että hänellä on riittävä 

tuntemus omasta alastaan ja kyky nähdä asiat erilaisesta näkökulmasta. (Csikszentmihalyi, 

1997, 27.)  

Luovuutta ei kuitenkaan voida ymmärtää pelkästään tarkastelemalla luovia yksilöitä. Luovat 

ideat katoavat, jos niillä ei ole vastaanottavaista yleisöä. Luovuus ei ole vain yksilön 

mielessä tapahtuvia oivalluksia, vaan luovuus tapahtuu sosiokulttuurisessa kontekstissa 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Luova idea saa merkityksen vasta sitten, kun se 

jaetaan toisten sen piiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ja se tulee osaksi kulttuurista kenttää, 

jota se voi muovata. (Csikszentmihalyi, 1997, 6-8, 23-29.) 

Csikszentmihalyin mukaan luovuus ei ole yksilöllinen ilmiö, vaan systeeminen prosessi, 

joka tapahtuu vaikutuspiirin, kentän ja yksilön välisissä suhteissa.  Vaikutuspiiri voi olla 

esimerkiksi joku tieteen ala, kuten matematiikka, tai esimerkiksi taiteen ala, kuten klassinen 

musiikki. Kenttään kuuluvat kaikki yksilöt, jotka ovat ikään kuin vaikutuspiirin 

portinvartijoita, eli henkilöitä, jotka päättävät, mitkä ideat ovat säilyttämisen ja muistamisen 

arvoisia (esimerkiksi mitkä klassisen musiikin teokset lopulta muodostuvat klassikoiksi tai 

mitkä matemaattiset kaavat ovat tieteenalan kehityksen kannalta merkittäviä). Kolmas 

luovuuden kentän osanen on yksilö. Yksilöt keksivät uusia malleja toimia tai luovat uusia 

innovatiivisia ideoita, jotka he esittelevät kentälle. Jos ideat hyväksytään, ne tulevat osaksi 

Vaikutuspiiriä ja muut kenttään kuuluvat yksilöt voivat edelleen rakentaa uusia luovia 

innovaatioita niiden varaan. Luovuus on siis sitä, että symboliset vaikutuspiirit kulttuurissa 

muuttuvat ja syntyy uudenlaista musiikkia, tiedettä tai taidetta. (Csikszentmihalyi, 1997, 6-

8, 23-29.) 

Csikszentmihalyin kuvaama malli luovuudesta systeemisenä prosessina on lasten luovien 

tuotosten kohdalla hiukan ongelmallinen. Lasten kulttuurin ja luovien tuotosten 

portinvartijoina toimivat lähes aina aikuiset. Lapset esimerkiksi harvoin saavat itse määrittää 

minkälaisia lauluja he valitsevat laulettavakseen tai minkälaista musiikkia he  kuuntelevat. 

Valinnan tekevät usein aikuiset. Aikuiset tarjoavat lapsille harvemmin toisten lasten tekemää 

musiikkia. Esimerkiksi koulun musiikinkirjoissa on harvemmin lasten säveltämiä lauluja. 

Useimmiten sävellykset on tilattu aikuisilta ammattisäveltäjiltä. Jos lapset saisivat itse valita 
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edes osan musiikinkirjan lauluista voisi mukaan ehkä päästä myös toisten lasten tekemiä 

lauluja.  

Miten sitten kasvattajina voimme opettaa lapsia olemaan luovia yksilöitä tai toimimaan 

luovana yhteisönä? Muhonen kirjoittaa, että Gardnerin mukaan emme voi opettaa lapsia 

olemaan luovia. Sen sijaan voimme mahdollistaa luovuuden luomalla sille oikeanlaiset 

puitteet.  

2.2  Luovuuden mahdollistuminen 

Muhosen mukaan Howard Gardner käsitteli luovuuden vaalimista kansainvälisessä 

konferensissa ”Educating the Creative Mind: Developing Capacities for the future” 4.-

6.3.2010. Gardnerin mukaan ihmisen luovuus voi ilmetä monin tavoin. Luovuus liitetään 

usein taiteisiin, mutta luova voi yhtä hyvin olla tietokoneohjelmoinnissa tai poliittisissa 

strategioissa. Gardner on uransa aikana tutkinut monia kuuluisia luovia henkilöitä kuten 

Einsteinia, Picassoa ja Mozartia. Tutkimiensa luovien henkilöiden elämänhistorioiden kautta 

Gardner on pohtinut sitä, kuinka voisimme kasvattaa luovia ihmisiä. Hänen mukaansa emme 

voi tehdä ihmisistä luovia, mutta sen sijaan hän on löytänyt seikkoja, joihin kasvatuksessa 

tulee kiinnittää huomiota, jotta lasten mahdollinen potentiaalinen luovuus kehittyisi ja 

mahdollistuisi. (Muhonen, 2010, 71–72.) 

Muhonen kirjoittaa, että Gardnerin mukaan lapsia tulisi kasvattaa suhtautumaan haasteisiin 

ja ongelmiin oppimiskokemuksina. Gardnerin mukaan lapsille tulisi ensinnäkin opettaa 

kykyä reflektoida sekä yksin että ryhmässä. Toiseksi olisi tärkeää auttaa lapsia löytämään 

omat vahvuutensa ja opettaa heitä hyödyntämään niitä. Kolmanneksi tärkeäksi seikaksi hän 

mainitsee kyvyn kääntää epäonnistumiset oppimiskokemuksiksi. Pitkäjänteisyyteen 

kasvattaminen on myös yksi avaintekijä lapsen luovuuden kehittämisessä.   On olennaista 

yhdistää leikkiä ja luovaa vapaata kokeilua sekä kurinalaisuutta. (Muhonen, 2010, 73–74.) 

Uusikylä kirjoittaa myös, että Gardner jakaa luovuuden neljään tasoon: subpersoonalliseen 

tasoon, yksilötasoon, ekstrapersoonalliseen ja multipersoonalliseen tasoon. 

Subpersoonallisen taso tarkoittaa ihmisen geneettistä ja biologista taipumusta erilaisiin 

luoviin ratkaisuihin. Yksilötason luovuus tarkoittaa yksilöllisiä kognitiivisia, psykologisia ja 

persoonallisia taipumuksia erilaiseen luovuuteen. Ekstrapersoonallinen taso tarkoittaa 

tietovarastoa, joka tietyllä historian hetkellä on yksilöiden käytössä ns. luovuusvarantona ja 
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sen rakennusaineena. Multipersoonallinen taso taas tarkoittaa sitä, että yksi erittäin 

keskeinen luovuuden taso syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Esimerkiksi suuret 

tieteelliset oivallukset syntyvät usein aiempaan tutkimukseen pohjaten ja vaihtamalla 

mielipiteitä kollegojen kanssa. (Uusikylä, 2002, 44-45.) 

Uusikylän mukaan luovuus vaatii rohkeutta, koska sen olemukseen kuuluu epäonnistumisen 

riski. Erityisesti kasvatuksellisessa toiminnassa tämä on seikka, johon ryhmässä tulee 

kiinnittää huomiota. Lapsen tai murrosikäisen ei ole helppo tehdä asioita omalla tavallaan, 

koska jos epäonnistuu, voi saada osakseen muiden kielteistä huomiota. (Uusikylä, 2002, 46.)  

Ervasti, Muhonen ja Tikkanen kirjoittavat, että luovaan toimintaan liittyvät aina vahvasti 

myös emootiot, ja kasvatuksen kannalta olisi tärkeää tutkia erilaisissa yhteistoiminnallisissa 

tilanteissa, mitkä asiat voivat olla luovuuden esteenä. Esteiden ymmärtäminen ja 

poistaminen on tärkeää, jotta yhteisöllistä luovuutta voidaan edistää. (Ervasti, Muhonen & 

Tikkanen, 2013, 249-250.)  

Uusikylän mukaan ympäristöllä on merkitystä yksilön luovuuden mahdollistumiselle. Luova 

ympäristö antaa jokaisen toteuttaa itseään vapaasti ilman vähättelevää arvostelua. Luovan 

prosessin esteenä voi myös olla se, jos prosessin lopputulokselle asetetaan liikaa painoarvoa. 

(Uusikylä, 2002, 49.) 

Myös Csikszentmihalyin mukaan oikeanlainen miljöö on monella tapaa tärkeä luovalle 

prosessille. Sosiokulttuurinen ympäristö vaikuttaa luovuuteen hyväksymällä uudet luovat 

ideat ja toisaalta myös kannustamalla uusia ideoita. Jos sosiokulttuurinen ympäristö on hyvin 

konservatiivinen ja kaavoihin kangistunut, eivät luovat ideat pääse esille. Jotkut ympäristöt 

voivat olla myös luovuutta inspiroivia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi avoimet kulttuurien 

risteyspaikat, kuten monikulttuuriset metropolit. Toisaalta jollekulle luovuutta inspiroiva 

ympäristö voi olla esimerkiksi luonto. Luoville yksilöille tulisi antaa mahdollisuus myös 

järjestää oma ympäristönsä niin, että se tukee heidän luovaa prosessiaan. Voi olla niin, että 

inspiroivia ajatuksia käydään ensin hakemassa jostain inspiroivasta tilasta ja sitten 

sulkeudutaan virikkeettömään hiljaiseen tilaan, jossa ideoita voi työstää eteenpäin. 

(Csikszentmihalyi, 1997, 127-140.) 

Oppimistilanteessa tulisi pyrkiä pois suorituskeskeisyydestä ja pelon ilmapiiristä. Sen sijaan 

tärkein motivaatiotekijä uuden oppimiselle tulisi olla oppimisen ilo sinänsä. Oppilaita tulisi 

ohjata ottamaan vastuu omasta oppimisestaan. He oppivat itseään varten, koska oppiminen 
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on hyödyllistä ja itsensä kehittäminen tuottaa heille iloa. He eivät opiskele asioita hyviä 

arvosanoja varten tai opettajaa varten. (Korpinen, 2007, 5-15.) 

Luova haaste on myös sopivasti haastava ja vaatii hiukan ponnisteluja. Tämä on myös hyvä 

muistaa oppimistilanteissa. On tärkeää, että tehtävässä on jotain tuttua ja jo opittua ainesta, 

mutta luovuuteen kannustavat tehtävät, jotka motivoivat myös haastavuudellaan. 

Csikszentmihalyi, 1997, 117.) 

Uusikylä kirjoittaa, että Gardnerin mukaan luovuus on eri ”älykkyyksien” kehittymistä. 

Gardnerin moniälykkyysteorian (The Theory of Multiple Intelligences) mukaan ihmisellä 

on kyky hankkia tietoa ainakin seitsemällä eri tavalla. Jokaisen yksilön älykkyydet ovat eri 

lailla kehittyneet syntymähetkellä ja jokaiselle kehittyy oma älykkyysprofiilinsa, joka 

heijastaa myös kokemuksellisia ja kulttuuriin kuuluvia tekijöitä. Gardnerin mukaan myös 

luovuus käsitteenä heijastelee samanlaista lahjakkuuden monimuotoisuutta. Luovuus on 

kontekstuaalista; siihen vaikuttavat ne piirteet, jota yksilöä ympäröivä kulttuuri arvostaa. 

Luovuus ei siis sijaitse yksilön pään sisällä, vaan se herää ympäristön stimuloimana ja 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa.  Gardner jakaa ihmisen älykkyydet lingvistiseen eli 

kielelliseen, loogis-matemaattiseen, musiikilliseen, spatiaaliseen eli avaruudelliseen ja 

kehollis-kinesteettiseen intelligenssiin sekä interpersoonalliseen intelligenssiin eli kykyyn 

olla toisten kanssa vuorovaikutuksessa (ns. sosiaalinen älykkyys) ja intrapersoonalliseen 

intelligenssiin eli kykyyn ymmärtää itseään ja omia psyykkisiä toimintojaan syvällisesti. 

(Uusikylä, 1999, 47-51.) 

2.3 Musiikillinen luovuus  

Yksi älykkyyden osa-alue on Gardnerin jaottelun mukaan musiikillinen intelligenssi eli 

älykkyys. Musiikillinen älykkyys liittyy Gardnerin mukaan läheisesti kielelliseen, 

matemaattiseen, avaruudelliseen ja emotionaaliseen älykkyyteen. Musiikilliseen 

älykkyyteen kuuluvat kyvyt erottaa musiikin keskeisiä elementtejä, jotka ovat sävelkorkeus, 

rytmi ja sointiväri. Kuuloaisti on keskeisessä osassa musiikin eri elementtien 

havaitsemisessa. (Gardner, 1985, 59-72, 104-105, 122-125.) 

Musiikillinen lahjakkuus näkyy lapsissa hyvin varhaisessa vaiheessa. Taipumusta 

mihinkään muuhun älykkyyteen ei voida havaita niin varhain kuin taipumusta musiikilliseen 

älykkyyteen. Musiikillinen lahjakkuus varhaislapsuudessa voi olla seurausta musiikillisesti 
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innostavasta ympäristöstä, systemaattisesta koulutuksesta tai joissain tapauksissa myös 

neurologisesta poikkeavuudesta kuten autismista. Kaikki musiikillisesti lahjakkaat ihmiset 

eivät kuitenkaan osoita musiikillista innostusta tai poikkeuksellista lahjakkuutta heti 

varhaislapsuudessa. (Gardner, 1985, 99-100.) 

Lapsen kulttuurinen ympäristö vaikuttaa paljon siihen minkälaisia musiikillisia elementtejä 

hän omaksuu missäkin iässä. Esimerkiksi joidenkin afrikkalaisten heimojen parissa jo pienet 

vauvat osallistuvat musiikin rytmissä tanssimiseen äitiensä kanssa ja lapset otetaan mukaan 

yhteismusisointiin, laulamiseen ja tanssimiseen jo kaksivuotiaina. Länsimaisessa 

kulttuurissa esimerkiksi koulumusiikki voi olla hyvin sidottua nuotteihin ja 

musiikinteoriaan. Tämä voi Gardnerin mukaan olla myös eräällä tapaa haitallista lasten 

musiikillisen kehityksen kannalta. Jos musiikkia pyritään liian varhaisessa vaiheessa 

jäsentämään ja luokittelemaan nuottien ja formaalin teoreettisen analyysin kautta, voivat 

luonnollisesti syntyvät musiikillisen oivaltamisen muodot ainakin väliaikaisesti sammua tai 

pyyhkiytyä pois.  (Gardner, 1985, 110-111.)  

Toki myös länsimaisissa kulttuureissa äidit laulavat paljon lapsilleen ja laulu ja erilaiset 

laululeikit ovat läsnä esimerkiksi lasten leikeissä. Kuitenkin esimerkiksi kaupunki ja 

kyläyhteisöissä ei ole läsnä samanlaista yhdessä musisoimisen kulttuuria kuin ehkä on ollut 

vaikkapa sata vuotta sitten, jolloin yhteislaulut ja kansanmusiikki on ollut enemmän kaikille 

avointa. Tällainen yhdessä soittamisen kulttuuri on ehkä kuitenkin säilynyt monien 

alkuperäiskansojen, parissa ympäri maailmaa, jotka haluavat vaalia omaa kulttuurista 

perintöään. 

Musiikillisen luovuuden tutkimiseen erikoistunut tutkija Peter Richard Webster on 1988 

kirjoittamassaan artikkelissa ”Creative Thinking and Mucic Education” esittänyt mallin 

musiikillisesti luovan ajattelun ja musiikin opetuksen suhteesta. Malliin viitataan paljon 

myös 2000-luvulla ilmestyneessä musiikkikasvatuksen kirjallisuudessa, joten avaan sitä 

seuraavassa hiukan.  

Websterin mukaan kouluopetus kannustaa usein oppilaita konvergenttiin ajatteluun, jossa 

pyritään yhteen oikeaan ratkaisuun mahdollisimman nopeasti. Tällöin luova ajattelu eli 

divergentti ajattelu, jossa ongelmalle yritetään löytää useita mahdollisia ratkaisumalleja, ei 

mahdollistu. Oppilaat eivät itse osallistu tiedon rakentamiseen ja 

ongelmanratkaisuprosessiin, vaan heille tarjotaan suoraan valmis ratkaisu tai vastaus 
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ongelmaan. Tämä on usein erityisesti taideaineiden opettajien helmasynti. Koska 

taideaineiden ajatellaan jo itsessään olevan luovia aineita, opetuksessa saatetaan tyystin 

sivuttaa oppilaiden luovuuden esille pääsy ja keskitytään konvergenttiin tiedon 

toisintamiseen, kuten nuottien lukemisen harjaannuttamiseen ja musiikki-instrumenttien 

soiton tekniseen hallintaan. (Webster, 1988, 33-34.)  

Omassa tutkimuksessani haastattelemani opettajat eivät toimineet omassa opetustyössään 

Websterin edellä kuvaamalla tavalla. Moni kuitenkin toi haastatteluissa esille sen, että 

heidän käsityksensä oli, että moni musiikinopettaja ei käytä työssään yhtä paljon luovuuteen 

kannustavia opetusmenetelmiä kuin he itse.  Osa haastatelluista musiikkikasvattajista oli 

myös törmännyt siihen, että heidän kollegansa saattoivat mieltää säveltämiskasvatuksen 

haasteellisena, vaikka eivät ehkä olleet sitä kokeilleet. Siksi Websterin väite on ainakin 

pohtimisen arvoinen, vaikka se onkin kirjoitettu yli kaksikymmentä vuotta sitten. 

Musiikissa säveltämisen piiri sekä musiikin esittäminen, improvisointi ja musiikkiteosten 

analysointi vaativat ongelmanratkaisun taitoja sekä musiikillisen tietämyksen ja 

musiikillisen mielikuvituksen monipuolista käyttöä. Jotta näihin musiikillisen osaamisen 

osa-alueisiin voi löytää esteettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja, vaatii se oppilaalta liikkumista 

divergentin ja konvergentin ajattelun välillä. Esimerkiksi sävellystehtävässä oppilas 

tarvitsee tietoa siitä, minkälaisia vaihtoehtoja on kappaleen sointukulun etenemisessä, minkä 

jälkeen oppilas voi valita näistä omaan sävellykseensä parhaiten sopivan vaihtoehdon. Eli 

täytyy pystyä kuvittelemaan useita eri ratkaisuvaihtoehtoja ja sitten valita niistä paras 

mahdollinen. Usein on kuitenkin niin, että oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan vain 

konvergenttiin ajatteluun, jolloin heille syntyy mielikuva, että on olemassa vain yksi oikea 

ratkaisuvaihtoehto tai oikea vastaus, ja tämä ei anna tilaa heidän luovuudelleen. (Webster, 

1988, 33-34.) 

Websterin ajatuksia musiikillisen luovuuden mahdollistumisesta kouluympäristössä voidaan 

verrata Gardnerin kirjoituksiin luovuudesta ylipäänsä. Uusikylä kirjoittaa, että Gardnerin 

mukaan luovuus jakautuu seitsemään eri alueeseen. Vaikka yksi Gardnerin luovuuden osa-

alueista on musiikillinen älykkyys, voidaan ehkä ajatella, että musiikillisesti luovat 

ongelmanratkaisuprosessit vaativat tämän lisäksi myös muiden luovuuden osa-alueiden 

stimulointia. 

Webster erottelee musiikillista luovuutta mahdollistaviksi kyvyiksi seuraavat: 
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Musiikillinen soveltuvuus (Musical Aptitude): tähän kuuluvat tonaalinen ja rytminen 

kuvittelukyky sekä musiikin muodon, kuten kappaleiden rakenteiden ymmärtäminen.  

Käsitteellinen ymmärrys (Conceptual understanding): Kyky ymmärtää musiikillisia 

käsitteitä, kuten musiikillisia termejä (esimerkiksi sointu, intervalli, harmonia) ja niiden 

merkitystä soivassa musiikissa. 

Ammattitaito (Craftsmanship): Kyky yhdistää käsitteellistä tietoa ja musiikillisen 

soveltuvuuden taitoja musiikillisesti luoviin tehtäviin, kuten säveltämiseen, improvisointiin 

ja musiikillisten teosten analysointiin. 

Esteettinen herkkyys (Aesthetic Sensitivity): Kyky tulkita musiikilla tunnelmia ja kyky aistia 

musiikissa erilaisia tunnelmia. (Webster, 1988, 34-37.) 

Myös Gardner viittaa musiikilliseen älykkyyteen kuuluviin kykyihin. Ne ovat hänen 

mukaansa kyky esittää ja säveltää musiikkia, kyky aistia musiikin eri soinnillisia vivahteita 

sekä kyky tunnistaa musiikista sen eri ominaispiirteitä, kuten tonaliteetti, rytmi ja harmonia. 

(Gardner, 1985, 59-72.) Webster kuvailee omassa teoriassaan mahdollistavia kykyjä hiukan 

tarkemmin nimeämällä ne neljäksi eri ominaiskyvyksi.  

Webster kirjoittaa, että musiikkikasvatukseen tulisi varhaislapsuudesta lähtien liittää 

musiikillista luovuutta vaativia tehtäviä huomioiden lapsen kehitysvaihe. Yllämainitut 

musiikillista luovuutta mahdollistavat kyvyt kehittyvät ja karttuvat iän myötä. Käsitteellisen 

ymmärtämisen muuntuminen musiikillisen luovuuden rakennuspalikaksi ei kuitenkaan 

tapahdu luonnostaan vaan siihen tarvitaan ohjausta musiikinopetuksessa. (Webster, 1988, 

34-36.) 

Jotta lasten musiikillista luovuutta mahdollistavat kyvyt kehittyvät, he tarvitsevat seuraavia 

kykyjä: 

Motivaatio (Motivation): niin sisäiset kuin ulkoiset motivaattorit, jotka auttavat luovassa 

prosessissa 

Alitajuinen mielikuvitus (Subconscious Imagery): tiedostamattomat mielelliset toiminnot, 

jotka vievät luovaa prosessia eteenpäin, kun luova ihminen on tietoisesti keskittynyt toisiin 

asioihin 
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Persoonallisuus (Personality): tekijät, kuten riskinottokyky, spontaanius, avoimuus, 

tarkkanäköisyys, huumorintaju ja mieltymys monimutkaisuuteen ovat ominaisia monille 

luoville henkilöille ja niillä voi olla jotain merkitystä luovan prosessin mahdollistumisessa. 

Ympäristö (Environment): Ympäristön vaikutukset, kuten taloudellinen tuki, perheolot, 

musiikilliset instrumentit, akustiikka, media ja yhteiskunnalliset odotukset ovat tekijöitä, 

jotka myötävaikuttavat luovaan prosessiin. (Webster, 1988, 34-37.) 

Websterin mukaan malli auttaa määrittämään kolme tärkeää seikkaa, jotka tulisi huomioida 

musiikkikasvatuksessa:  

Opetuskäytännön täytyy antaa aikaa luovalle ajattelulle. Luova ajattelu voi tukahtua, jos sitä 

yritetään hoputtaa. 

Musiikillista luovuutta mahdollistavat kyvyt vaativat oppilailta sekä analyyttistä että 

intuitiivista ajattelua sekä konvergenttiin ja divergenttiin ajatteluun liittyvää 

ongelmanratkaisukykyä. Siksi musiikkikasvatuksessa tulisi huomioida se että oppilaat 

oppisivat yhdistelemään näitä kahta ajattelumallia. (Esimerkiksi uuden kappaleen opetteluun 

voi liittää kappaleen sointukulkua seuraavan improvisointitehtävän tai sävellystehtävän.) 

 Musiikin opiskelulle on tärkeää ympäristö, joka rohkaisee sekä konvergenttiin että 

divergenttiin ajatteluun.  (Webster, 1988, 34-37.) 

Webster ja Hickey kirjoittavat että  lapsia ei niinkään tulisi opettaa olemaan musiikillisesti 

luovia, vaan sen sijaan musiikkikasvatuksessa tulisi pyrkiä vaalimaan lasten sisäsyntyistä 

luontaista musiikillista luovuutta. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja heidän motivaationsa 

on sisäsyntyistä. (Webster, 1988, 36; Hickey &Webster, 2001, 1.) 

Musiikillisen luovuuden mahdollistumista voidaan heidän mukaansa tarkastella neljästä eri 

perspektiivistä: yksilön, prosessin, tuotoksen ja ympäristön näkökulmasta: 

1) yksilö 

Hickeyn ja Websterin mukaan opettajan tulee ottaa huomioon, että luokan häirikköoppilas 

saattaa olla myös luokan luovin oppilas. Oikeanlaisella tuella ja ohjauksella haastavasti 

käyttäytyvä oppilas saattaa kyetä kanavoimaan luovan energiansa esimerkiksi luoviin 

musiikillisiin tehtäviin ja vastuualueisiin. Opettajan tulisi kannustaa koko oppilasryhmää 
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riskinottoon ja jopa joskus pieneen hassutteluun musiikillisesti luovissa tehtävissä. Tällöin 

oppilaat oppisivat siirtymään pois omalta mukavuusalueeltaan ja heidän sisäiset luovat 

reittinsä aukeaisivat. (Hickey & Webster, 2001, 1.) 

2) prosessi 

Webster perustaa oman mallinsa musiikillisesti luovan prosessin etenemisestä Graham 

Wallasin esittämään nelivaiheiseen malliin luovan ongelmanratkaisun sykleistä. 

Ensimmäinen vaihe musiikillisesti luovassa ajattelussa on jäsentely, toinen kypsyttely, 

kolmas oivaltaminen ja neljäs todentaminen. (Hickey, Webster, 2001, 2.) 

Jäsentelyvaiheessa, josta musiikillinen luova prosessi käynnistyy, voidaan asettaa 

esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: ”Mitä halutaan säveltää?”; ”Mitä instrumentteja 

käytetään?” ja ”Minkä tyylinen sävellys tehdään?”. (Hickey &Webster, 2001, 2.) 

Kun viitekehys on päätetty, siirrytään seuraavaan vaiheeseen eli kypsyttelyvaiheeseen. Kun 

ihminen kypsyttelee luovaa ideaa, se tapahtuu usein alitajunnassa tai muiden toimien ohessa. 

Musiikin opetuksessa olisi tärkeä huomioida, että oppilaille jää aikaa ajatella, jolloin he 

voivat kypsytellä omia musiikillisesti luovia ideoitaan. (Hickey &Webster, 2001, 2.) 

Kolmas luovan ajattelun vaihe on oivallusvaihe, jolloin luova idea alkaa jäsentyä. 

Musiikillisesti luovissa tehtävissä kuten sävellystehtävissä tulisi ohjata oppilaita siihen, että 

he voivat tallentaa oman musiikillisen oivalluksensa esimerkiksi äänittämällä tai jollain 

tapaa nuotintamalla paperille silloin, kun he saavat oivalluksen. Oivallus voi tapahtua 

yhtäkkiä kesken muiden toimien. (Hickey &Webster, 2001, 2.) 

Neljännessä eli Todentamisvaiheessa luovan ideat kasataan ja kokeillaan niiden toimivuutta 

käytännössä. Esimerkiksi sopivatko sävellyksen melodiapätkät yhteen, millä instrumenteilla 

voidaan soittaa ja onko tehty musiikki  halutun tyylin mukainen. (Hickey & Webster, 2001, 

2.)  

3) tuotos 

Luova tuotos määritellään usein niin, että se on omalaatuinen ja originaali, uniikki, arvokas 

ja miellyttävä (eli vastaa esimerkiksi tarkoitustaan tai on tekijänsä näkökulmasta 

onnistunut). Oppilaiden musiikillisten luovien tuotosten kuten esimerkiksi sävellysten tai 

improvisoinnin originaalius tai omalaatuisuus on usein suhteellista.  Oppilaiden tuotoksissa 
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omalaatuisuus saattaa aluksi olla ei-tarkoituksellista. Oppilaille tulisi tarjota paljon 

mahdollisuuksia työskennellä erilaisien musiikillisesti luovien tehtävien parissa, joissa ei ole 

oikeita tai vääriä vastauksia, jotta he oppisivat ajattelemaan viitekehysten ulkopuolella. 

(Hickey & Webster, 2001, 3.)  

4) ympäristö 

Ympäristö on merkittävässä asemassa osana luovaa prosessia. Ympäristön tulisi olla 

virikkeellinen, turvallinen ja kannustava, jotta se olisi otollinen oppilaiden musiikillista 

luovuutta silmälläpitäen. (Hickey, Webster, 2001, 3.)  

Hickeyn ja Websterin mukaan musiikillisen luovuuden tarkastelu näistä neljästä 

näkökulmasta on hyvä lähtökohta musiikinopetukselle.  

Luovan ajattelun musiikissa tulisi olla kaiken musiikin opetuksen kulmakivi. Yksi luovan 

ajattelun lähtökohta musiikissa on äänellä ajattelu. Opettajan tulee ohjata oppilaita 

kuvittelemaan ääniä, erilaisten musiikillisten tehtävien yhteydessä. Esimerkiksi 

kuuntelutehtävien yhteydessä voi asettaa kysymyksiä: ”Miltä kuulostaisi, jos huilujen sijasta 

melodiaa soittaisivatkin tuubat?” tai ”Voitko kuvitella miltä kuulostaisi, jos 

sinfoniaorkesterin sijasta teoksen soittaisikin rokkibändi?”. Näin oppilaat oppivat 

ajattelemaan ääniä myös omien musiikillisesti luovien tuotostensa työskentelyvaiheessa. 

(Hickey & Webster, 2001, 3-4.) 

Hickey ja Webster kirjoittavat, että  oppilaiden musiikillista luovuutta kannustava opetus 

sitoo yhteen oppilaiden älyn ja tunteet perustavanlaatuisella tavalla. Esteettisessä 

päätöksenteossa oppilaat tarkastelevat myös musiikin tulkinnallisia vaikutuksia ja 

ymmärtävät musiikin vaikutuksen syvällisellä tavalla. Tämä kasvattaa lasten tunneälyä. 

(Hickey & Webster, 2001, 4.) 

Luovat musiikilliset tehtävät tulisi sisällyttää jo aivan musiikillisten perustaitojen opetteluun 

eikä odottaa, että oppilaat hallitsevat jo paljon esimerkiksi soittotekniikkaa ja 

musiikinteoriaan liittyviä asioita, kuten asteikkoja ja harmonioita. Kun luova musiikillinen 

ajattelu sisällytetään jo musiikin alkeiden opetteluun, on oppiminen paljon tehokkaampaa ja 

toisaalta mielekkäämpää ja merkityksellisempää ja näin ollen motivoivampaa oppilaille. 

(Hickey & Webster, 2001, 4-6.)  
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Hickey ja Webster kirjoittavat, että kaikilla ihmisillä on kyky ajatella, toimia ja elää luovasti. 

Luovuutta voidaan musiikin opetuksessa sisällyttää opetukseen säveltämällä, 

improvisoimalla, mutta myös luovilla kuuntelutehtävillä, musiikkiliikunnalla ja 

esiintymisellä. Musiikkikasvattajan tulisi omaksua luova opetus kaiken opetuksensa 

taustafilosofiaksi, jotta lasten musiikillinen luovuus mahdollistuisi parhaalla mahdollisella 

tavalla. (Hickey & Webster, 2001, 6-7.) 

2.4 Musiikilliset luovuudet 

Kuten Csikszentmihalyi ja Gardner esittivät omissa kirjoituksissaan luovuuden 

sosiokulttuurisena yhteisöllisenä ilmiönä, myöskään musiikillinen luovuus ei ilmene vain 

yksilöiden ominaisuutena. Myös se on paljolti riippuvaista sosiaalisesta kontekstistaan. 

Pamela Burnard esittää, että musiikillinen luovuus on niin vahvasti kytköksissä sosiaalisiin 

käytänteisiin ja tilanteisiin, että ei tulisi puhua musiikillisesta luovuudesta yksikössä vaan 

pikemminkin musiikillisista luovuuksista. (Burnard, 2012, 7.) 

Musiikin kenttään kuuluu yksilöitä, instituutioita sekä erikokoisia sosiaalisia ryhmittymiä, 

jotka kaikki ovat eräänlaisissa rakenteellisissa suhteissa toisiinsa. Esimerkiksi yksittäinen 

artisti tai musiikin kuluttaja voi olla musiikin kentässä oleva yksilö, instituutioita voivat olla 

musiikkioppilaitokset, levy-yhtiöt tai musiikkitalot (kuten kansallisooppera). Ryhmittymiä 

taas esimerkiksi jokin yksittäinen pop-yhtye, orkesteri tai laajemmassa mittakaavassa 

vaikkapa kaikki punk-musiikista kiinnostuneet muusikot ja sen kuluttajat. Kerrostumat ja 

rakenteet musiikin kentällä ovat siis äärettömän moninaiset. (Burnard, 2012, 7.) 

Tämän vuoksi Burnardin mukaan musiikillista luovuutta ei voida käsittää vain yhtenä 

yksiselitteisenä käsitteenä. Sen sijaan Burnard puhuu musiikillisista luovuuksista 

monikossa. Musiikilliset luovuudet ovat hänen mukaansa moninaisia mahdollisuuksia, jota 

ei voi yksilöllistää joksikin tietyksi piirteeksi tai ominaisuudeksi. Musiikillinen luovuus voi 

ilmetä monella eri tavalla yksilöiden ja yhteisöjen sisällä ja välillä. Burnard kirjoittaa, että 

jo vuosikymmeniä on ollut käynnissä väittely siitä, miten musiikillinen luovuus 

määritellään: Kuka on musiikillisesti luova? (Burnard, 2012, 7.) 

Burnardin mukaan musiikilliset luovuudet manifestoituvat monissa erilaisissa kulttuurisissa 

käytänteissä. Musiikillisesti luova voi olla säveltäjä, joka luo sävellyksensä näennäisesti 

yksin. Toki hänen säveltämistyöhönsä vaikuttavat kaikki hänen aikaisemmin kuulemansa ja 
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harjoittamansa musiikki. Musiikillinen luovuus voi ilmetä myös yksilön kykynä 

improvisoida musiikkia hetkessä. Monet säveltäjätkin itse asiassa työstävät sävellyksiään 

ensin improvisoimalla. Improvisointi voi olla sääntöihin nojaavaa tai täysin vapaata. 

Nykyään musiikillinen luovuus voi myös syntyä virtuaalisessa ympäristössä ja esimerkiksi 

DJ:t tuottavat uuden kuuloista uniikkia musiikkia tekemällä mash-upeja vanhoista eri 

aikakausien musiikkikappaleista. (Burnard, 2012, 8-16.) 

Musiikilliset luovuudet pitävät sisällään erilaisten musiikin kentän rakenteiden väliset 

suhteet käsitteissä, jotka liittävät ne empiiriseen kokemusmaailmaan. Musiikilliset toimijat 

sijoittavat musiikillisen luovuuden tiettyyn sosiaaliseen ja historialliseen kontekstiin. 

Musiikilliset luovuudet ilmenevät moninaisina tekijöiden, välittäjien ja laatujen muotoina ja 

sosiaalisina rakenteina, joissa musiikin tuotanto ja kulutus toimii eri genrejen välillä. 

(Burnard, 2012, 16.) 

Burnardin ajattelua voidaan verrata Csikszentmihalyin esittämään teoriaan luovan prosessin 

etenemisestä systeemisenä prosessina, joka tapahtuu vaikutuspiirin, kentän ja yksilön 

välisissä suhteissa. Burnardin ja Csikszentmihalyin teorioita verrattaessa voidaan sosiaalista 

kontekstia pitää musiikilliselle luovuudelle miltei välttämättömänä. 

Niin luovuus kuin musiikillinenkin luovuus ovat siis käsitteinä monitahoisia ja 

moniulotteisia. Luovuus on yksilön, yhteisöjen, käytäntöjen, vuorovaikutuksen ja 

ympäristön sisällä, välillä ja varassa tapahtuva moniselitteinen asia ja tapahtuma. Näin siis 

myös musiikillinen luovuus. Se että pidämme vaikkapa Mozartia musiikillisesti luovana ei 

sulje pois sitä, että myös Ozzy Osborne voi olla musiikillisesti luova. Yhtä hyvin 

musiikillinen luovuus voi olla pientä tai suurta. Sen ei tarvitse aina olla suurten massojen 

tunnustamaa. Jos vaikka ryhmä ykkösluokan oppilaita pitää Oskarin tekemää laulua Mörri-

Möykyn maailmasta luovana, voidaan se silloin määritellä musiikillisesti luovaksi 

tuotokseksi omassa yhteisössään. Musiikillisesti luova voi olla myös idea käyttää 

jääpuikkoja soittimina tai rakentaa sinfoniaorkesterin soittimet kokonaan romumateriaalista. 

Luovuus ei välttämättä myöskään manifestoidu hetkessä, vaan se ehkä havaitaan ja 

tunnustetaan vasta aikojen päästä. Luovuus voi olla myös yksilön omaa, ja jos se on hänelle 

itselleen merkityksellistä ja tärkeää, sekin voi riittää. 

Csikszentmihalyi ja Gardner ovat omissa luovuus tutkimuksissaan tutkineet paljon 

poikkeuksellisen lahjakkaita, yleisesti tunnettuja luovana pidettyjä henkilöitä eri taiteen ja 
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tieteen aloilta. Luovuus on kuitenkin jokaisen ihmisen saavutettavissa ja säveltämiskasvatus 

koulussa on väylä jokaiselle oppilaalle löytää oma musiikillinen luovuutensa. Luovuuden 

itseisarvo ei ole kuuluisuuden ja maineen saavuttaminen, vaan se että se antaa sisältöä ja 

merkitystä jokaisen ihmisen elämään. 
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3 SÄVELTÄMISKASVATUS 

Voiko säveltämistä opettaa? 

Gardner on tutkinut useita eri säveltäjiä luodessaan teoriaansa musiikillisesta älykkyydestä. 

Monet hänen tutkimistaan säveltäjistä kuvailevat itse kuulevansa jatkuvasti melodioita ja 

säveliä päänsä sisällä. Säveltäminen alkaa siitä, kun säveltäjän melodiset ideat alkavat 

kristallisoitua ja selkiytyä ja saada jonkin määrätyn muodon. Säveltäjä ikään kuin muodostaa 

tuntemistaan melodisista ja harmonisista malleista sävellyksen, joka vastaa hänen päänsä 

sisällä olevaa mallia. Usein säveltäjät myös kuvaavat säveltämistä ”taivaanlahjana”. 

Musiikki ikään kuin vain tulee heidän kauttaan. Gardnerin mukaan säveltäjä Aaron Copland 

kuvailee säveltämisen olevan hänelle yhtä luonnollista kun syömisen ja nukkumisen. Hän 

kokee syntyneensä säveltämään. Igor Stravinski puolestaan kertoo säveltämisen olevan 

tekemistä eikä ajattelua. Säveltäminen ei tapahdu hänen mukaansa ajatusten eikä tahdon 

ohjaamana, vaan luonnostaan. (Gardner 1985, 101-103.) 

Melkein kaikki Garderin tutkimat säveltäjät ovat aloittaneet musiikillisen uransa esiintyjinä. 

Monet heistä ovat alkaneet kymmenen-yhdentoista vuoden ikäisinä omaehtoisesti 

muuntelemaan ja varioimaan harjoittelemaansa valmista musiikkia. (Gardner, 1985, 114.) 

Onko sitten ylipäänsä mahdollista opettaa säveltämistä, jos säveltäjäksi vain synnytään?  

 Musiikin monimuotoisuus nykypäivänä tuo oman haasteensa säveltämisen opetukseen. 

Säveltäminen ei ole enää käsityötaito, joka voidaan hallita osaamalla kaikki säveltämiseen 

liittyvät säännöt kuten ehkä vielä 1600-1700 -luvuilla. Musiikkioppilaitoksissa opetetaan 

kuitenkin edelleen 1600-luvulla kehitettyä satsioppia ja barokin basso continuo -tyylistä 

kehittynyttä kenraalibasso-sävellyskäytäntöä musiikin analysoinnin menetelminä. 

(Kontunen, 1995, 106-107.) 

Mateos-Moreno on tutkinut säveltämisen opetusta kolmannen asteen ammatillisessa 

koulutuksessa ja siihen liittyviä ongelmia. Hänen mukaansa suuren haasteen säveltämisen 

opetukseen tuo nykymusiikki, joka ei noudata mitään lainalaisuuksia. Hän haastatteli 

tutkimuksessaan kuutta tunnettua nykysäveltäjää, jotka säveltävät työkseen ja toimivat myös 

tutkijoina ja opettajina. Osa haastatelluista säveltäjistä oli sitä mieltä, että säveltämistä ei ole 

mahdollista opettaa. Opettaja voi vain hienovirittää oppilaan teknistä osaamista, rohkaista 
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häntä ja herättää hänen persoonallisen näkemyksensä ja esteettisen ruokahalunsa. (Mateos- 

Moreno, 2011, 407-429.) 

Small esittää kirjan ”Sosiology and music education”  (Wright, 2010) jälkisanoissa, että 

musiikkia ei tulisi opettaa peruskoulun puitteissa. Hänen mukaansa oppilaat eivät voi 

luokkahuoneympäristössä saada merkityksellisiä musiikillisia kokemuksia. Small ehdottaa, 

että musiikinopetuksen tulisi tapahtua koulun ulkopuolisen harrastustoiminnan puitteissa, 

jolloin oppilaat voisivat itse löytää enemmän itselleen merkityksellisiä musiikillisia 

kokemuksia. Myös Lamont ym. kirjoittavat, että usein alakoulun musiikinopetus on 

mielikuvituksettomasti opetettua, eikä tavoita oppilaiden kiinnostuksen kohteita. (Small, 

2010, 283-290; Lamont, Hargreaves, Marshall & Tarrant. 2003, 229-241.) 

Perusopetuksessa tärkeä avain musiikin opetukseen on ehkä Juntusen ym. esittämä näkemys 

siitä, että musiikin opettajan tulisi pystyä visioimaan kuvitteellisia tiloja, joihin oppilaat 

voivat musiikin avulla päästä. Musiikinopettajien tulisi pyrkiä ottamaan selvää oppilaidensa 

musiikillisista kiinnostuksen kohteista ja vahvuuksista ja ohjata heitä kehittymään omalla 

tavallaan muusikkoina ja musiikintekijöinä. Musiikin opetuksen tulisi olla mielekästä 

oppilaille ja synnyttää heissä halu, mielenkiinto, palo ja kyky löytää musiikista se jokin, joka 

on heidän omaansa. (Juntunen, Karlsen, Kuoppamäki, Laes & Muhonen, 2014, 251-266.) 

Musiikinopettaja ei välttämättä voi tehdä jokaisesta oppilaasta säveltäjää tai muusikkoa, 

mutta hän voi antaa työkaluja, rohkaista ja motivoida. 

Useat säveltämiskasvatuksen tutkijat ja kehittäjät pitävät länsimaista säveltäjämyyttiä 

suurena säveltämiskasvatuksen esteenä. Lasten sävellyksille ei anneta arvostusta tai jopa 

ajatellaan, että säveltämistä on mahdotonta opettaa, kun säveltämisen esikuvina pidetään 

yksilöitä, jotka ovat osoittaneet säveltämiseen poikkeuksellista sisäsyntyistä lahjakkuutta.  

(esim. Glover, 2000, Ervasti, Muhonen & Tikkanen, 2013.) 

Meidän olisi ehkä aika unohtaa säveltäjämyytti ja moniin muusikkoihinkin sisäänrakennettu 

ankara kriitikko ja ajatella säveltämistä arkipäiväisenä työkaluna, jonka avulla voi luovasti 

oppia musiikin erilaisia elementtejä ja samalla kehittää omaa luovuutta. Gardner kirjoittaa, 

että monissa perinteisissä kulttuureissa ei ole määritelty rajaa musiikin esittämisen ja 

säveltämisen välille, vaan musiikin säveltäminen ja luominen on osa jokaisen ihmisen 

arkipäiväistä toimintaa. Esimerkiksi Grönlannissa inuiitit arvioivat miesten välisen 
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välienselvittelyn tulosta sillä, kumpi väittelyn osapuoli esittää omaa kantaansa paremmin 

puoltavan laulun. (Gardner, 1985, 115.) 

Miksi siis länsimaisella ihmisellä ei olisi oikeus laulaa tai soittaa omasta elämästään, vaan 

hänen tulisi pitäytyä valmiin, ”oikeiden” säveltäjien tekemän musiikin esittämisessä? 

3.1 Säveltämiskasvatuksen historiaa 

Musiikillinen keksiminen ja erilaiset luovat lähestymistavat musiikinopetukseen ovat läsnä 

jo monien musiikkikasvatuksen isinä pidettyjen auktoriteettien pedagogioissa. Muun muassa 

Carl Orff, Émile Jaques Dalcroze ja Zóltan Kódaly painottavat opetuksissaan työtapoja, 

jotka antavat tilaa lasten omille musiikillisille ideoille ja mahdollistavat lasten musiikillisen 

luovuuden. 

 Carl Orff (1895-1982) oli lapsesta saakka kiinnostunut kielestä, runoudesta ja teatterista 

sekä musiikissa erityisesti improvisoimisesta ja musiikillisesta keksimisestä. Orff halusi 

oppilaidensa osallistuvan opetukseen aktiivisesti musisoimalla, improvisoimalla ja 

tekemällä omia sävellyksiään. Nämä tavoitteet saavuttaakseen hän valitsi opetuskäyttöön 

klassisten soittimien sijasta rytmi- ja melodiasoittimia, jotka olivat soittotekniikaltaan 

yksinkertaisempia ja niillä jo vasta-alkajat pystyivät tuottamaan miellyttävän kuuloista 

musiikkia. Orffin pedagogisten ideoiden keskeisimpiä ajatuksia oli improvisoinnin ja 

musiikillisen keksinnän korostaminen. Hänen pedagogisen ajattelun taustalla oli ajatus, että 

kasvattaja ottaa lapsen aktiivisesti mukaan vuorovaikutteiseen kasvatustapahtumaan. Orff 

myös kannusti eri taiteen alojen aktiiviseen yhdistämiseen luovissa prosesseissa. Orffin 

mukaan musiikki kuuluu kaikille ja jokainen voi kehittyä omista lähtökohdistaan käsin. 

Hänelle oli tärkeää, että kaikki oppilaat saivat osallistua omakohtaiseen musisoimiseen ja 

näin saada myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin tekemisestä. Musiikin opetuksen 

tuli olla monipuolista ja lapsen lähtötason huomioivaa, jotta lapset löytävät tavan ilmaista 

itseään musiikin kautta ja kehittyvät musiikillisesti. (Ervasti, 2003, 86; Vainio, 1997, 37-38.) 

Èmile Jaques Dalcroze (1865-1950) korosti kehon liikkeen tärkeyttä musiikin 

oppimisprosessissa. Hänen pedagogisia ajatuksiaan ohjasi filosofinen näkemys siitä, että 

oppimisella on keholliset juuret. Dalcrozen mukaan musiikin opetuksen tuli rohkaista lapsen 

intuitiivista kehollista reagointia musiikkiin. Jotta lapset oppisivat rakastamaan musiikkia 

heidän tuli saada kokea musiikkia koko kehollaan ja oppia liikkumaan, laulamaan ja 
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kuuntelemaan. Dalcroze pedagogiikka koostuu kolmesta eri osa-alueesta; rytmiikasta, 

säveltapailusta ja improvisoinnista. Luovuus korostuu erityisesti Dalcrozen ajatuksissa 

improvisoinnista. Hänen harjoituksissaan improvisoidaan liikkuen, laulaen, soittaen ja 

joskus myös näytellen. Tavoitteena on että oppilaat oppivat improvisoimaan musiikkia yhtä 

vapaasti ja helposti, kuin liikettä ja pystyvät ilmaisemaan tunnetiloja, rytmejä, harmonioita 

ja sointivärejä sekä liikkeen, että musiikin keinoin. Yksi Dalcrozen johtoajatuksista oli 

myös, että musiikin opetuksen tulisi pyrkiä virittämään ja aktivoimaan oppilaiden omaa 

keksimistä ja luovuutta. (Juntunen, 2010 18- 26.) 

Zóltan Kodaly (1882-1967) uskoi, että kaikilla ihmisillä on oikeus ja tarvittavat taidot oppia 

musiikkia. Kodalyn mukaan musiikinopetuksen perustana tuli olla lapsen oma lauluääni. 

Hän havaitsi että laulaminen kehittää sekä korvia, että aivoja. Systemaattisella 

lauluharjoittelulla lapset oppivat ”näkemään korvillaan ja kuulemaan silmillään”. Kodaly 

käytti säveltapailun ja laulamisen apuna solmisaatio merkkejä ja tavuja (do, re mi, fa..). 

Lisäksi rytmiikan opetuksen apuna rytmitavuja (ti-ti-taa..). Kodaly piti tärkeänä, että 

opetettaessa uusia musiikillisia käsitteitä ja taitoja käydään aina läpi kolme eri vaihetta: 

valmisteluvaihe, esittelyvaihe ja käytäntövaihe. Valmisteluvaiheessa valittuun musiikilliseen 

käsitteeseen (esimerkiksi uusi intervalli tai nuotin aika-arvo) tutustutaan laulaen, puhuen, 

liikkuen ja soittaen, kunnes uusi asia hallitaan hyvin. Tämän jälkeen  esittelyvaiheessa 

opettaja esittelee eli nimeää musiikillisen asian, jonka oppilaat ovat oppineet käytännön 

kautta. Käytäntövaiheessa oppilaat saavat käyttää ja kokeilla uutta oppimaansa musiikillista 

asiaa improvisoiden ja säveltäen. Nämä prosessit voivat kulkea rintarinnan yhden oppitunnin 

aikana. Samaan aikaan käsitellään jotain tuttua asiaa ja opitaan uutta. Kodalylle oli tärkeää, 

että musiikki ja laulut, joiden avulla musiikin eri käsitteitä opetetaan ovat lähellä lapsen 

omaa maailmaa. Siksi hän käytti opetuksessa paljon leikkilauluja, tuutulauluja sekä 

kansanlauluja. Kuunneltavaksi valittu musiikki tuli myös olla korkealaatuista. Näin hän 

ajatteli lapsen samaistuvan musiikkiin ja toisaalta hänen korvansa kehittyvän oikealla 

tavalla, kun hän kuuli hyvälaatuista hyvin soitettua ja sävellettyä musiikkia. (Boshkoff,  

1991, 30-35; DeVries, P, 2001, 24-28.) 

Näitä vanhoja mestareita on kuitenkin usein väärin tulkittu, tai heidän pedagogioistaan on 

omaksuttu vain tiettyjä osa-alueita, usein unohtaen juuri musiikilliselle luovuudelle tilaa 

antavat käytännöt. Esimerkiksi Beckstead esittää, että Orffin ja Kodalyn kaltaiset vuosisadan 

alussa käyttöön tulleet metodologiat vahvistavat motorisia taitoja ja nuotinlukutaitoa. Ne 
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myös korostavat, että musiikin opetuksessa tulisi huomioida lapsen ikä ja kehitystaso. Tämä 

johti Becksteadin mukaan siihen, että sävellystä ei opetettu, koska ajateltiin, että lasten 

soittotaito, eikä nuottien hallinta vielä riittänyt sävellysten tekemiseen. (Beckstead, 2001, 

44-48) 

Vainio kirjoittaa, että useat opettajat ymmärsivät väärin Orffin laatiman Orff-Schulwerk 

teoksen ”Rytmisch-Melodische Übung”(1930). Teos sisälsi 250 nuotti esimerkkiä ja mallia. 

Nuottiesimerkit oli tarkoitettu oli tarkoitettu viitteelliseksi pohjaksi vapaata musisointia 

varten. Monet, jotka eivät olleet perehtyneet Orffin opetusfilosofiaan ymmärsivät 

nuotinnettujen esimerkkien tarkoituksena olevan niiden toistaminen ja harjoittelu. (Vainio, 

1997, 39.) 

 DeVrie kirjoittaa, että Kodaly-pedagogiaan perustuvissa musiikinopetusohjelmissa 

asetetaan usein hyvin suuri painoarvo musiikillisten taitojen opettelulle. Musiikin oppitunnit 

koostuvat pääasiassa säveltapailu ja rytminlukemisharjoituksista ja Kodalyn 

kolmivaiheisesta musiikinopetusmallista unohdetaan viimeinen eli käytäntövaihe, jossa 

oppilaat pääsevät kokeilemaan ja soveltamaan oppimaansa luovasti. Kodalyn ajatus 

kansanlaulujen käytöstä musiikinopetuksessa on myös DeVriesin mukaan usein väärin 

tulkittu. Kodaly neuvoi käyttämään kansanlauluja ja leikkilauluja siitä syystä, että ne olivat 

tuolloin lähellä lapsen omaa kokemusmaailmaa ja lasten oli helppo samaistua niihin. 

Nykypäivänä lauluja, joihin lasten on helppo samaistua voivat yhtä hyvin olla pop tai rock-

kappaleet, joita he kuulevat joka päivä radiosta. Australiassa asuville teini-ikäisille nuorille 

ei ole mitään mieltä käyttää Kodalyn 1900-luvun alun Unkarin tarpeisiin luomaa 

lauluohjelmistolistaa, jonka hän oli tuolloin ajatellut palvelen unkarilaisten koulujen 

tarpeita.(DeVries, 2001, 24-28.) 

Vika ei siis ehkä ole näiden vanhojen mestareiden opeissa, vaan niiden tulkinnassa. Aika oli 

ehkä tullut selkeämmin muotoilulle säveltämiskasvatuksen omalle pedagogialle. Ajatus 

lasten omasta musiikillisesta tekemisestä ja luovuuden esille pääsystä on kuitenkin 

löydettävissä niin Offfin, Dalcrozen, kuin Kodalynkin opetusfilosofioissa. 

Australialainen musiikkikasvatuksen tutkija ja yliopisto-opettaja Margaret Barrett kirjoittaa, 

että niin sanottu sävellysliike musiikin opetuksessa linkittyy lähtökohdiltaan Iso-Britannian 

edistyksellisten musiikkikasvattajien työhön. Yksi heistä oli Herbert Read (1956), joka 

julisti lapsikeskeistä näkökulmaa taiteiden opetuksessa, jossa keskeistä olivat lasten 
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originaalit taidetuotokset. Muita sävellysliikkeen edelläkävijöitä ovat Barrettin mukaan mm. 

säveltäjä Peter Maxwell Davies (1963), joka kirjoitti säveltämisen käytöstä musiikin 

opetuksessa musiikin opetusohjelmassa Cinesterin oppikoulussa. Muina tienraivaajina 

aiheeseen Barrett mainitsee mm. Addisonin (1967), Dennisin (1970), Paynterin ja Astonin 

(1970) ja Paynterin (1972, 1982, 1992), jotka ovat kaikki julkaisseet tekstejä, joissa 

käsitellään erilaisia sävellystä käyttäviä lähestymistapoja musiikinopetukseen. Samoihin 

aikoihin mm. Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on myös tutkittu jonkin verran 

aihetta. (Barrett, 1998, 10–11.) 

Eri maiden väillä on huomattavia eroja siinä, millä tavoin lasten säveltäminen ja luovuus 

ovat esillä koulujen musiikinopetussuunnitelmassa. Iso-Britanniassa säveltäminen alkoi 

1960-luvulla aloitettujen tutkimusten ja opetuskokeilujen myötä tulla kaikkiin kouluihin, 

kun taas Kanadassa ja Yhdysvalloissa musiikinopetus keskittyi enemmän musiikin 

esittämiseen ja orkesterisoittoon, vaikka erilaisia sävellyksen opetuskokeiluja tehtiinkin. 

(Beckstead, 2001. 44-48) 

Barrett kirjoittaa, että sävellysliikkeen lähtökohtana oli pääsääntöisesti se, että musiikki 

pyrittiin tekemään lähestyttäväksi kaikille oppilaille, ei vain niille, jotka olivat pitkään 

harrastaneet musiikkia. Sävellysliikkeen edelläkävijöillä oli kuitenkin erilaisia lähtökohtia 

siinä, miten he näkivät säveltämisen merkityksen. Barrett erottelee neljä lähtökohtaa, jotka 

ovat: 

1) säveltäminen luovana ilmaisuna 

2) säveltäminen tapana oppia keinoja, joita nykymusiikin säveltäjät käyttävät säveltäessään 

teoksiaan 

3) säveltäminen opetus- ja oppimismenetelmänä, jonka on tarkoitus edistää musiikillista 

ajattelua ja ymmärrystä 

4) säveltämisen ymmärtäminen harvojen erityisten mielten yksityisalueeksi, jota voidaan 

lähestyä useiden säveltäjien musiikillisen kielen huolellisella analyysillä 

Vaikka nämä kaikki ajattelutavat säveltämisen käytöstä luokkahuonetyöskentelyssä ovat 

ohjanneet jossain määrin tiettyjä alan tutkijoita, on kolmas eli ”säveltäminen opetus- ja 

oppimismenetelmänä, jonka on tarkoitus edistää musiikillista ajattelua ja ymmärrystä”, tällä 
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hetkellä eniten vallalla oleva. (Barrett, 1998, 12-13.) Tämä näkemys on myös yksi oman 

tutkimukseni lähtökohdista. 

3.2 Säveltämiskasvatus ja sen rinnasteiset käsitteet 

McPherson kirjoittaa, että yksi ongelma, johon hän on törmännyt käydessään läpi 

kirjallisuutta, joka käsittelee luovia menetelmiä musiikin opetuksessa on, että usein eri 

toimintojen määritelmät ovat kirjallisuudessa ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi Swanwick 

ja Tillmans (1986), käyttävät termiä sävellys (composition), niin että se pitää sisällään 

improvisoinnin (improvisation), keksinnän (invention) ja luovan musiikin (creative music). 

Kun taas toinen hyvin tunnettu tutkimus DeLorenzolta (1987) käyttää termejä improvisaatio 

(improvisation), sävellys (composition) ja musiikkikappale (musical piece) keskenään 

vaihtokelpoisesti. McPherson on sitä mieltä, että tulevaa tutkimustyötä varten tulisi 

selventää miten lapset ovat osallistuvat eri luovan musiikin osa-alueilla. Tällaisista 

näkökulmaeroista voi löytyä yhtäläisyyksiä, mutta toisaalta niissä voi olla 

perustavanlaatuisia eroavaisuuksia. (McPherson, 1998, 136-137.) 

Myös Ervasti, Muhonen ja Tikkanen kirjoittavat, että säveltämiseen liittyvä käsitteistö on 

moninainen. Säveltäminen kokoavana käsitteenä sisältää monia mahdollisuuksia yhdistää 

luovia musiikillisia toimintatapoja. Pedagogisesti säveltämisen kanssa rinnasteisia tai siihen 

liittyviä käsitteitä suomenkielisessä alan kirjallisuudessa ovat esimerkiksi: Sävellyttäminen, 

äänisommitelma, äänimaisema, musiikillinen keksintä, sepittäminen, musiikillinen keksintä 

ja improvisointi. (Ervasti, Muhonen & Tikkanen, 2013, 250.) 

Käytän pro gradu -tutkielmassani käsitettä säveltämiskasvatus, koska se on ilmeisesti 

suomenkieleen vakiintuva termi musiikkikasvatukselliselle toiminnalle, josta 

englanninkielisessä alan kirjallisuudessa yleisesti käytetään termiä `classroom composing`. 

Muun muassa Ojala ja Väkevä käyttävät termiä säveltämiskasvatus teoksessa ”Säveltäjäksi 

kasvattaminen – pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen”. 

Säveltämiskasvatukseen näen kuuluvan musiikkikasvatuksellisen toiminnan, joka tähtää 

lasten omaan luovaan musiikilliseen tekijyyteen. 

Säveltämiskasvatuksen toteutuksesta on vallalla monenlaisia näkemyksiä. Näkemyksiin 

vaikuttaa varmasti osaltaan se, minkä opettajat kulloinkin ajattelevat olevan 

säveltämiskasvatuksen päämääränä. 
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Ojala ja Väkevä kirjoittavat, että yleisen säveltämiskasvatuksen tehtävänä on kaikkien 

ihmisten rohkaiseminen luovaan äänisuhteeseen ja rohkaista kasvatettavia uudenlaiseen 

säveltämiskäytäntöön. Säveltämiskasvatuksen tehtävänä voidaan myös nähdä kasvatettavien 

oman äänen löytäminen musiikkikulttuurissa. Musiikkikasvatuksessa tulisi pyrkiä 

käytäntöön, jossa säveltämiskasvatus kuuluu kaikille musiikkikasvatuksen piirissä oleville. 

Säveltämistä ei tulisi varata etukäteen tietyn ammatin edustajien yksinoikeudeksi vaan se 

tulisi ymmärtää kaikille avoimena musiikillisen toiminnan alueena. (Ojala & Väkevä, 2013, 

16-17.) 

Myös useita kirjoja päiväkoti- ja alakouluikäisten ja  lasten musiikinopetuksesta julkaissut 

Joanna Glover sekä säveltämiskasvatuksesta kaksi kirjaa yhdessä julkaisseet tohtorit 

Michele Kaschub (Professori oppilaitoksessa University of Southern Maine School of 

Music) ja Janice P. Smith (musiikin professori oppilaitoksessa Aaron Copland School of 

Music, Queens College, City University of New York) ovat sitä mieltä, että lapsille musiikin 

tuottaminen ja tekeminen on luontaista. Lapset haluavat säveltää, he osaavat säveltää ja 

heillä on hallussaan tietoa, kiinnostusta ja kokemusta, jota tarvitaan säveltämiseen. 

Musiikinopettajien haasteena on auttaa lapsia kehittämään ja jalostamaan sävellykseen 

tarvittavia ominaisuuksia ja kykyjä siihen mittakaavaan, mihin kullakin lapsella on 

potentiaalia. Kaikille lapsille tulisi tarjota mahdollisuus säveltämiseen osana 

musiikkikasvatusta. (Glover, 2000, 1-2; Kaschub & Smith, 2009, wv.)  

Glover epäilee, että opettajilla ei koulussa ole useinkaan ymmärrystä lasten musiikinteon 

valmiuksista, ja lapsille tarjoutuu kouluympäristössä varsin vähän mahdollisuuksia tehdä 

omaa musiikkia. Hän kirjoittaa, että jos lasten kykyä tehdä musiikkia vaalitaan lapsuuden 

ajan, kehittyy lapsille terve musiikillinen minäkuva. Myös Kaschub ja Smith kirjoittavat, 

että lapsen kasvaessa hänelle ominaisia musiikin säveltämistä kehittäviä ominaisuuksia tulee 

vaalia ja ruokkia, jotta lapsi kehittyisi musiikin tekijänä ja säveltäjänä. (Glover, 2000, 1-2; 

Kaschub & Smith, 2009, 24-25.) 

3.3  Lasten valmiudet säveltää  

Jo pienillä lapsilla on sisäsyntyisiä ja ympäristön stimuloimia valmiuksia säveltää. 

Ensimmäisten viiden elinvuotensa aikana useimmat lapset: 
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 matkivat ääniä, melodioita, rytmejä ja vaikutteita joita toiset käyttävät puheessa ja 

laulussa. 

 tanssivat ja liikkuvat musiikin tahtiin 

 kuuntelevat musiikkia, joka on liitetty äänikirjoihin, piirrettyihin tai elokuviin 

 huomaavat, että musiikkikappaleessa, joka kuunnellaan kokonaan, on alku ja loppu. 

 ymmärtävät, että musiikkikappale alkaa usein kehittelyosalla ja koostuu 

kokonaisuudessaan useista osista 

 tunnistavat ja oppivat omaan kulttuuriinsa liittyviä lauluja, kuten kansallislauluja, 

tuutulauluja ja juhliin liittyviä lauluja 

 oppivat, että ihmiset käyttävät erityyppistä musiikkia erilaisissa tilanteissa 

 kehittävät kiintymyksen tiettyihin lauluihin (jotka voivat toki vaihtua lapsen 

kasvaessa) 

 ennustavat musiikillisia tapahtumia tuntemansa systeemin pohjalta (esimerkiksi jos 

he kuulevat vain osan laulua, voivat he jatkaa melodiaa tuntemansa tonaliteetin 

pohjalta) 

 laulavat lauluja, joita ovat usein kuulleet heille laulettavan 

 yhdistelevät osia tuntemistaan lauluista uusiksi persoonallisiksi kappaleiksi 

 keksivät omaperäisiä lauluja ja omaleimaista musiikkia 

 jakavat henkilökohtaisia laulujaan tai muuta keksimäänsä musiikkia perheensä 

kanssa tai ystävien kanssa (Kaschub & Smith, 2009, 24.) 

Jokainen näistä lapsen luontaisista kyvyistä voi toimia hänen säveltäjyytensä 

rakennuspalikkana. Lapsen kasvaessa näitä lapselle ominaisia musiikin säveltämistä 

kehittäviä ominaisuuksia tulee vaalia ja ruokkia, jotta lapsi kehittyisi musiikin tekijänä ja 

säveltäjänä. (Kaschub & Smith, 2009, 24–25.) 
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Opettajien tulisi tuntea vaiheet, joissa lapsen musiikillinen kehitys etenee, jotta hän voi 

oikealla tavalla ohjata lapsia eri ikävaiheissa säveltämiskasvatuksella. (Kaschub & Smith, 

2009, 25.) 

Gloverin mukaan 6-7 ikävuoden välillä lapset ylittävät eräänlaisen tiedollisen rajan 

musiikillisessa ajattelussa, ja tämä antaa uusia mahdollisuuksia musiikin tekemisen 

ulottuvuuksiin, jos vertaa varhaisempiin ikäkausiin. Lapset oppivat musiikkikappaleiden 

tekemisen lisäksi myös ajattelemaan musiikkia ”kappaleina”, eli itsenäisinä teoksina tai 

eräänlaisina kokonaisuuksina. He ymmärtävät itse tekemänsä musiikin erityislaatuisuuden 

suhteessa muuhun musiikkiin. Lapset kykenevät tässä ikävaiheessa erityisesti laulamalla 

tekemään kokonaisia musiikkikappaleita, joissa on alku ja loppu. (Glover, 2000, 55.) 

Yksi suurimpia apuja lasten varhaiselle improvisoinnin ja säveltämisen oppimiselle on 

musiikin yhdistäminen muihin keskeisiin oppimisen osa-alueisiin. Musiikki ja kieli, 

musiikki ja matematiikka ja musiikki ja liike jakavat yhteisen maaperän syvällä 

inhimillisellä tasolla. Jos nuorille lapsille sallitaan näiden yhteyksien säilyminen 

koskemattomina, se rikastuttaa heidän oppimistaan ja myötäilee tapaa, jolla musiikki tulee 

heistä luonnostaan. (Glover, 2000, 57.) 

Suuri yleisö ei juuri tunne lasten tekemää musiikkia. Aikaisemmin lasten musiikin 

tallentamisen hankaluus on voinut olla syynä siihen, että sitä ei ole ollut saatavissa suuren 

yleisön kuultavaksi. Nykyään tallentaminen on kuitenkin hyvin yksinkertaista, joten sen ei 

pitäisi olla esteenä. Glover epäilee, että koska länsimäisen musiikin klassiset 

säveltäjämestarit ovat edelleen säilyneet säveltämisen esikuvina kouluissa, lasten tekemää 

musiikkia ei arvosteta kovin korkealle. Saman argumentin esittää myös Jorgensen. 

Jorgensenin mukaan myöskään musiikinopettajien koulutus ei useinkaan anna valmiuksia 

opettaa sävellystä. Tästä syystä opettajat kokevat usein, että heillä ei ole valmiuksia käyttää 

säveltämiskasvatusta osana musiikin opetusta. (Glover, 2000, 5-10; Jorgensen, 2008, 161-

162.) 

Kaschub ja Smith kirjoittavat musiikillisten perustusten luomisesta, että lapsen halu luoda 

merkityksellisiä ääniä alkaa hyvin nuorella iällä ja jatkuu läpi lapsuuden. Jokainen askel, 

jonka lapsi ottaa musiikin tekemistä kohti, johtaa myös säveltämiseen tarvittavan tietopohjan 

rakentumiseen. (Kaschub & Smith, 2009, 25.) 
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3.4 Säveltämiskasvatus Suomessa 

Valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) ei vuosiluokilla 

1-4 ole varsinaisesti edes mainittu säveltämistä. Opetussuunnitelmassa mainitaan, että 

opetuksen tulee sisältää musiikillista keksintää äänikerronnan, pienimuotoisten 

äänisommitelmien ja improvisoinnin keinoin. Säveltäminen sanana mainitaan vasta 5-9-

luokkien opetussisältöjen yhteydessä. (Opetushallitus, 2004, 232–233.)  

Ervasti, Muhonen ja Tikkanen kirjoittavat, että uuden peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteiden uudistamisessa on tavoitteena jättää musiikin opetuksessa enemmän tilaa 

tutkimiselle ja ihmettelylle, mikä tukee säveltämiskasvatuksen periaatteita. Oppijan 

toimijuus ja osallisuus sekä yhdessä oppiminen tulevat opetuksessa näkyvämmin keskiöön, 

samoin myös itseilmaisun merkitys oppimisessa korostuu. (Ervasti, Muhonen & Tikkanen, 

2013, 258-259.) 

Ojala ja Väkevä kirjoittavat, että tällä hetkellä suomalaisen musiikkikasvatus voidaan 

hahmottaa sosiaalistamisena, aiemmin vakiintuneiden kulttuuristen käytäntöjen 

omaksumisena. Se ei ole kriittisesti uusia käytäntöjä synnyttävää  pedagogista toimintaa. 

Lasten luovuus rajoittuu usein valmiiksi sävellettyjen teosten harjoiteltujen esitysten 

tulkintaan. (Ojala & Väkevä, 2013, 19.) 

Väkevä ja Tikkanen kirjoittavat että suomalaisilla musiikkikasvattajilla on paljon 

omakohtaisia kokemuksia luovan musiikin tekemisen opettamisesta, mutta säveltämisen 

pedagogiikka on maassamme piiloista. Aiheesta ei ole juuri julkaistu kattavia esityksiä tai 

suomenkielistä didaktista kirjallisuutta. (Väkevä & Tikkanen, 2013, 8.) 

Vuonna 2013 ilmestyi kuitenkin Ojalan ja Väkevän toimittama kirja ”Säveltäjäksi 

kasvattaminen”, joka sisältää monia eri näkökulmia säveltämiskasvatukseen erilaisten 

oppilasryhmien kanssa ja erilaisissa viitekehyksissä. Lisäksi vuonna 2013 ilmestynyt 

Juntusen, Nikkasen ja Westerlundin toimittama kirja ”Musiikkikasvattaja kohti reflektiivistä 

käytäntöä” sisältää myös säveltämiskasvatusta käsittelevän luvun.  

3.5 Säveltämiskasvatuksen työtapojen jäsentelyä 

Kullakin haastattelemallani musiikkikasvattajalla oli oma persoonallinen tapansa toteuttaa 

säveltämiskasvatusta. Myös kirjallisuudesta voi löytää lukemattomia erilaisia esimerkkejä 
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sävellysten valmiiksi saattamiseen sekä niistä yhdessä nauttimiseen. (Muhonen, 2013, 90-

91.) 

Valmisteluvaiheessa syntyvät lasten motivaatio ja halu säveltää. Tässä vaiheessa opettajan 

on tärkeä mahdollistaa oppilaiden innostuminen ja tehdä heidät tietoisiksi siitä, että he 

pystymät luomaan omaa musiikkia. Toteuttamisvaiheessa sävellyksiä työstetään yhdessä 

opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Opettajan roolina on tässä vaiheessa tarkkailla 

oppilaita ja tarjota heille tukea tarpeen mukaan. Lisäksi opettajan tulee järjestää tilanne 

luokassa niin, että työskentely on mahdollista. Opettajan on myös tärkeä innostaa ja 

kannustaa oppilaita pääsemään yli mahdollisista pulmakohdista. Opettajan tulee myös 

toteuttamisvaiheessa auttaa oppilaita sävellysten dokumentoinnissa. Oppilaita voi toki myös 

itseään kannustaa nuotintamaan sävellyksiä oikeilla tai itse keksimillään nuoteilla tai 

tallentamaan sävellyksensä esimerkiksi oman kännykkänsä nauhurilla. Opettajan tulee 

kuitenkin varmistaa, että oppilaiden tuotokset tulee taltioitua, jotta he kykenevät jatkamaan 

työskentelyä myöhemmin ja valmiit sävellykset eivät unohdu. (Muhonen, 2013, 92-94.) 

Julkistusvaiheessa sävellykset voidaan julkaista ensin vaikka omassa luokassa. Omia lauluja 

voi myös esittää koulun juhlissa tai vanhempainilloissa, tai järjestää julkisen konsertin 

vaikkapa kirjastossa. (Muhonen, 2013, 94-95.) 

Muhosen esittämä malli lasten sävellysprosessin etenemisen vaiheista noudattaa samaa 

mallia kuin Websterin aiemmin musiikillista luovuutta käsittelemässäni luvussa esittämä 

malli musiikillisesti luovan prosessin etenemisestä. Malli perustuu Wallasin 1926 esittämään 

malliin ongelmanratkaisun etenemisen vaiheista. Malli on sovellettavissa myös muihin 

luoviin ongelmanratkaisuprosesseihin, kuten prosessikirjoittamiseen tai kuvataiteellisen 

teoksen suunnitteluun ja toteutukseen. 
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3.5.2 Sävellystehtävien suunnittelun eri osatekijät  

Kaschub ja Smith esittävät lasten säveltämistehtävien suunnittelun ja toteuttamisen 

seuraavan taulukon avulla. Taulukossa on esitetty kriittisiä osatekijöitä sävellystehtävän 

suunnittelussa. Kriittiset osatekijät ovat seikkoja, jotka opettajan tulee huomioida, kun hän 

suunnittelee säveltämistehtäviä erilaisille oppilasryhmille. 

Suunnitteluelementit Ajattelun tueksi 

Säveltäjän erityispiirteet Oppilaiden ikä, oppilaiden taitotaso, käytettävissä olevat  

puitteet, käytettävissä oleva aika 

Keskeisimmät ja avustavat elementit Liike/liikkumattomuus, yhtenevyys/vaihtelevuus, 

jännitys/purkautuminen, ääni/hiljaisuus 

Sävellyksellinen kapasiteetti Tarkoitus, aikomus, imaisullisuus, taiteellinen ammattitaito 

Sävellyksen konteksti Kokoonpano, jolle sävellys tehdään: Iso ryhmä, pieni ryhmä, 

paritehtävä, yksilötehtävä 

Työvälineet Instrumentit: luokkahuone-, bändi-, orkesteri-, 

kosketinsoittimet, kitarat, äänityslaitteet, äänet, tietokoneet 

Tallennusvälineet: keksitty tai perinteinen nuotinnus, 

nauhoitusvälineet 

Edellytykset Käsitteelliset tiedot , musiikilliset taidot, intuitiivinen ymmärrys 

Sävellystyötä edesauttavat toiminnot 

(Milloin?) 

Laulaminen, soittaminen, improvisointi, kuunteleminen, 

liikkuminen 

Tehtävänannon suuntaviivat Tuotos, pituus, ominaisuudet, aika (kuinka paljon aikaa 

käytettävissä), taltiointi/nuotintaminen, esittäminen 

Arviointi Mitä? Kuinka? Miksi? 

Yhteydet Aiempiin/tuleviin musiikin oppitunteihin 

Muihin oppiaineisiin 

(Kaschub & Smith, 2009, 64.) 

Avaan seuraavassa hiukan tarkemmin, mitä Kaschub ja Smith tarkoittavat taulukossa 

esittämillään sävellystehtävien osatekijöillä. 
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Varsinaiseen sävellystehtävään liittyvät suunnitteluelementit 

Yksi merkittävimmästä sävellystehtävän laatimiseen vaikuttavista tekijöistä on lasten ikä. 

On myös huomioitava, ovatko lapset aikaisemmin tehneet sävellystehtäviä vai eivät. Myös 

lasten musiikillinen taitotaso tulee huomioida. Tehtävää suunniteltaessa opettajan tulee 

myös pohtia, tehdäänkö sävellystyötä vain koulussa vai myös koulun ulkopuolella. Jos 

tehtävää tehdään koulussa, on opettajan helpompi valvoa ja ohjeistaa oppilaita prosessin 

kuluessa. Toisaalta oppilaiden voi olla helpompi työskennellä ryhmänä tai yksin esimerkiksi 

tutussa kotiympäristössä tai vaikkapa musiikkiopistolla. Jos tehtävää tehdään myös muualla 

kuin koulussa, ovat tarjolla olevat instrumentit ja puitteet tietysti vaihtelevat kunkin oppilaan 

kohdalla. Osalla voi olla kotona hyvinkin laaja kirjo tietokoneohjelmia ja instrumentteja, 

joita voi käyttää sävellyksen apuna, ja osalla ei mitään. (Kaschub & Smith, 2009, 65–66) 

Aikarajat tulee myös suunnitella huolella. Opettajat antavat hyvin usein aivan liian vähän 

aikaa sävellystehtävien toteutukseen. Erityisesti ryhmätehtävät vaativat aikaa. Opettajan 

tulee kannustaa oppilaita hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, eikä tyytymään 

ensimmäiseen ratkaisuun, jonka ovat keksineet. Jonkinlaiset aikakehykset on kuitenkin hyvä 

asettaa, että tehtävät tulevat joskus valmiiksi ja voidaan siirtyä seuraaviin 

sävellysprojekteihin. (Kaschub & Smith, 2009, 66.) 

Keskeisimmillä ja avustavilla elementeillä tarkoitetaan musiikillisen ilmaisun keinoja, joilla 

voidaan aikaansaada musiikissa erilaista tunnelmaa. Keskittyminen elementteihin, kuten 

liike/liikkumattomuus, yhtenevyys/vaihtelevuus, jännitys/purkautuminen, ääni/hiljaisuus, 

auttaa oppilaitaa luomaan ilmaisullisempia teoksia. Opettaja voi erilaisten kuuntelutehtävien 

yhteydessä kiinnittää oppilaiden huomiota siihen, minkälaisilla musiikillisilla keinoilla 

aikaansaadaan erilaisia tunnelmia, jotta oppilaat oppisivat hyödyntämään erilaisia 

ilmaisullisia elementtejä myös omissa sävellyksissään. (Kaschub & Smith, 2009, 66.) 

Sävellyksellisellä kapasiteetilla tarkoitetaan erilaisten sävellystehtävien tavoitteita, jotka 

liittyvät sävellyksen tarkoitukseen, sen ilmaisullisuuteen sekä sen musiikillista osaamista 

edistäviin osa-alueisiin. Sävellystehtäviä suunnitellessa tukisi pohtia, mitä niillä tavoitellaan 

ja hoksauttaa myös oppilaita pohtimaan, mitä osa-aluetta heidän tulisi harjaannuttaa 

kehittyäkseen säveltäjinä. (Kaschub & Smith, 2009, 67.) 

Sävellyksen kontekstilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaalista kontekstia, jossa 

säveltäminen tapahtuu. Kontekstin yksi osapuoli on se, minkälaisen kokoonpanon 
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esitettäväksi sävellettävä teos on tarkoitettu. Esittääkö sitä koulun kuoro, joku yksilö vai joku 

muu kokoonpano. Toinen kontekstin osapuoli on ryhmä, jolla sävellystä työstetään. Ryhmän 

kokoonpano voi olla koko luokka, pienryhmä, joka koostuu kokeneemmista ja vähemmän 

kokeneista säveltäjistä (esim. eri-ikäisistä oppilaista tai ammattilaissäveltäjästä ja lapsista), 

vertaisryhmä, parista koostuva ryhmä tai yksilö. Sävellystehtäviä tehdessä tulisi pyrkiä 

siihen että sävellyksiä tehtäisiin vaihtelevissa sosiaalisissa konteksteissa. Opettaja voi pyrkiä 

myös havainnoimaan, mikä työskentelytapa soveltuu kullekin oppilaalle parhaiten, ja tarjota 

hänelle myöhemmin enemmän mahdollisuuksia työskennellä siinä kontekstissa. Erilaisten 

kontekstien järjestäminen voi olla haastavaa kouluympäristössä. Esimerkiksi yksilötehtävien 

tekemiseen on hyvin vaikea löytää riittävästi tiloja ja ohjausta. (Kaschub & Smith, 2009, 69-

70.) 

Kun pienten oppilaiden kanssa tehdään ensimmäisiä sävellystöitä, on hyvä lähteä 

oletuksesta, että heillä ei juuri ole edellytyksiä säveltämiseen. Siksi on hyvä aloittaa helpolla 

tehtävällä, joka ei vaadi paljoa. (Kaschub & Smith, 2009, 72–74.) 

Kun lapset tulevat tietoisemmiksi omasta sävellystapahtumastaan, voi opettaja myös alkaa 

keskustella heidän kanssaan musiikin tekemisestä. Tämän voi aloittaa siitä, mitä 

säveltäminen ylipäätänsä on? Miten musiikkia itse asiassa syntyy? Mitä sinä itse asiassa teet, 

kun keksit musiikkia? Mistä musiikilliset ideasi tulevat? (Glover, 2000, 59.) 

Kaschub ja Smith jakavat oppilaiden edellytykset, jotka edesauttavat sävellystehtävissä, 

käsitteelliseen tietoon, musiikillisiin taitoihin ja intuitiiviseen ymmärrykseen. 

Käsitteellisiin tietoihin kuuluu mm. se, että oppilaat ymmärtävät käsitteet, joita käytetään 

tehtävänannossa. Esimerkiksi jos on tarkoitus säveltää `lumimyrsky`, voi ryhmän kanssa 

ensin keskustella siitä, minkälainen lumimyrsky oikein on. (Se alkaa pienistä 

lumihiutaleista, yltyy kovaksi pyrytykseksi ja loppuu kenties auringon paisteeseen.) 

Samaten käsitteellisiin tietoihin kuuluvat oppilaiden tiedot liittyen musiikin elementteihin, 

kuten tempoon, harmoniaan, melodiaan jne. (Kaschub & Smith, 2009, 74.) 

Musiikillisiin taitoedellytyksiin kuuluvat muun muassa musiikillinen esiintymiskyky, 

musiikillinen aistimiskyky ja erilaisten äänien ilmaisukapasiteetti. (Kaschub & Smith, 2009, 

75-75.) 
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Oppilailla on paljon intuitiivista ymmärrystä musiikista, jota he ovat omaksuneet 

ympäristöstä. Osa on voinut jo varhaislapsuudessaan olla formaalisen musiikinopetuksen 

piirissä, kuten musiikkileikkikoulussa tai instrumenttiopetuksessa. Lapset myös kuulevat 

paljon erilaista musiikkia televisiosta, radiosta ja erilaisissa tilaisuuksissa, mikä myös 

osaltaan lisää heidän intuitiivista ymmärrystään musiikin ilmaisumahdollisuuksista, rytmistä 

ynnä muusta. Opettajan voi olla hankala päästä käsiksi oppilaiden intuitiivisen ymmärryksen 

mukanaan tuomiin edellytyksiin, mutta ne usein selviävät ensimmäisten sävellystehtävien 

aikana. (Kaschub & Smith, 2009, 75–76.) 

Beckstead kirjoittaa, että usein vallitsee väärinkäsitys, että jos oppilaat, jotka eivät vielä 

ikänsä tai puolesta tai muutoin hallitse nuotteja, eivät voi säveltää (Beckstead, 44-45 2001). 

Tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa. Esimerkiksi Menard kirjoittaa rohkaisseensa 

oppilaitaan tekemään omista sävellyksistään ”sävellyskarttoja”, jotta he muistasivat 

paremmin omat musiikilliset ideansa. Kartoissa oppilaat kuvasivat säveltämäänsä musiikkia 

kiemuroilla, askelilla, ympyröillä ja muilla symboleilla, jotka heidän mielestään parhaiten 

kuvasivat musiikkia. Oppilaat, jotka osasivat nuotteja, saattoivat käyttää myös niitä 

sävellyskartoissaan. Kaschub ja Smith kirjoittavat myös, että oppilaita tulisi myös kannustaa 

keksimään omia tapojaan esittää musiikkia erilaisilla symboleillla. He olivat havainneet, että 

oppilaiden sävellyksistä tuli yleensä luovempia ja omaperäisempiä, kun he eivät käyttäneet 

perinteistä notaatiota. On hyvä muistaa, että nuotintaminen on eri kulttuureissa erilaista, ja 

kaikissa kulttuureissa sitä ei edes tunneta. Nuotinnostavat ovat myös muuttuneet ajan myötä. 

Siksi lasten itse keksimiä nuotinnustapoja voidaan pitää myös heidän oman musiikillisen 

kulttuurinsa ilmentyminä. (Menard 61-67, 2013,; Kaschub & Smith, 53, 2009.) 

Sävellystyötä edesauttavia toimintoja 

Sävellystyötä edesauttavia toimintoja on monia. Laulamiseen, musiikin kuunteluun, 

instrumenttien soittamiseen, improvisoimiseen ja liikkumiseen voidaan liittää säveltämiseen 

linkittyviä tehtäviä. (Kaschub & Smith, 2009, 76.) 

Musiikin kuunteleminen on monin tavoin kaikista tärkein sävellystyötä edesauttava 

toiminto. Musiikin kuuntelu tarjoaa musiikillisia malleja ennen ja jälkeen sävellystyön. 

Kuuntelemalla erilaisia musiikkiteoksia voi kasvattaa oppilaiden ymmärrystä erilaisista 

sävellystekniikoista ja musiikillisen ilmaisun muodoista. Opettajan on pohdittava tarkoin, 
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minkälaista musiikkia hän soittaa kunkin tehtävän yhteydessä lapsille. Hänen tulisi pohtia 

seuraavia kysymyksiä valitessaan musiikkia: 

a) Onko tämä musiikki esimerkillistä ammattitaidossa ja ilmaisullisuudessa oman genrensä 

sisällä? 

b) Mitä oppilaat jo tietävät musiikista? 

c) Mihin oppilaat voivat samaistua tässä musiikkivalinnassa? 

d) Mitä oppilaita pitäisi johdatella kuuntelemaan kyseisestä musiikista? Mikä on 

musiikkivalinnan pedagoginen arvo? 

e) Onko musiikkikappale sopivan pituinen oppilaille?  

f) Minkälaisia harjoituksia oppilaat voivat tehdä, jotta he oivaltavat asiat, joihin opettaja 

haluaa heidän keskittyvän kuunnellussa musiikissa? 

Musiikkia kuunnellessa voidaan keskittyä esimerkiksi musiikin tunnelmaan tai 

instrumentteihin tai muihin elementteihin, joita halutaan opettaa. Musiikkia voidaan 

kuunnella myös nautinnoksi ilman siihen liittyviä tehtäviä ja keskustella sitten siitä, mihin 

oppilaat kiinnittivät siinä huomiota, ilman opettajan antamia kuunteluohjeita. (Kaschub & 

Smith, 2009, 77–78.) 

Oppilaita tulee kannustaa käyttämään omaa lauluääntään apuna sävellysprosessissa. 

Erityisesti laulujen teossa sanojen sovittaminen laulun rytmiin vaatii usein ääneen 

laulamista. Oppilaita tulee kannustaa myös esiintymään muiden edessä, jotta he eivät 

arastele oman äänensä käyttöä työskennellessään esimerkiksi luokkatilassa omien 

sävellystensä parissa. (Kaschub & Smith, 2009, 78–79.) 

Eri instrumenttien soittaminen sävellystä tukevana toimintana pitää usein sisällään lähinnä 

erilaisten äänilähteiden kokeilua, joilla voitaisiin saada uusia elementtejä sävellykseen. Eri 

instrumenteilla voidaan myös kokeilla ja improvisoida erilaisia melodioita ja rytmejä. 

Erityisesti pienemmillä lapsilla improvisoinnin ja säveltämisen raja on veteen piirretty viiva, 

jossa näitä kahta on hyvin vaikea erottaa toisistaan. (Kaschub & Smith, 2009, 79.) 

Säveltämistä voidaan lähestyä myös tehtävällä, jossa musiikkiäänitteiden mukana soitetaan 

saatavilla olevilla instrumenteilla ja luodaan näin ns. uudenlainen sovitus kappaleesta. 
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Tehtävä voidaan toteuttaa myös niin, että luokka jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka kukin 

saa suunnitella samaan musiikkiäänitteeseen omanlaisensa sovituksen saatavilla olevilla 

instrumenteilla. Sitten sovituksia voidaan vertailla ja niistä voidaan keskustella koko ryhmän 

kesken. Tämä auttaa oppilaita tekemään jatkossa monimutkaisempia partituureja, ja toisaalta 

harjoitus myös selventää oppilaille musiikin sovittamisen ja säveltämisen eroa. (Kaschub & 

Smith, 2009, 79–80.) 

Musiikki ja liike ovat synonyymeja monissa kulttuureissa. Monien oppilaiden on myös 

kirjaimellisesti pakko liikkua kyetäkseen oppiman. Siksi liikettä olisikin hyvä käyttää apuna 

musiikin eri elementtien demonstroinnissa. Pienet lapset pystyvät paremmin ilmaisemaan 

esimerkiksi ymmärrystään musiikin herättämistä tuntemuksista kehollaan kuin verbaalisesti. 

Liikkumisharjoituksia voidaan käyttää niin tunnin aloituksina kuin keskelläkin. Opettaja voi 

myös pyrkiä niiden avulla kartoittamaan oppilaiden käsitteellistä ymmärrystä (esim. nuottien 

aika-arvoista, sävelkorkeudesta, duuri- ja molliharmoniasta jne). Jaques Dalcroze (1865-

1950)  tunnisti musiikin ja liikkeen yhdistämisen tärkeyden omissa tutkimuksissaan 

musiikinopetuksesta jo sata vuotta sitten. Dalcroze yhdisti luonnollisia liikkeitä musiikin 

oppimiseen kirjoittamisen ja teoreettisen käsitteellistämisen sijaan, ja hän huomasi 

merkittäviä eroja oppimistuloksissa. Kehollinen oppiminen olisi erittäin tärkeää huomioida 

varsinkin musiikin opetuksessa ja sävellyksessä, koska erityisesti lapsille on luontaista 

tuntea ja aistia musiikkia koko kehollaan. Heidän musiikillinen tietonsa esimerkiksi rytmistä 

ja harmoniasta on myös osittain heille luontaista kehollista tietoa, eikä musiikin 

käsitteellistäminen esimerkiksi kirjoittamalla nuotein välttämättä tavoita heidän 

sisäsyntyistä aistimustaan musiikin elementtien olemuksesta. (Kaschub & Smith, 2009, 80; 

Juntunen & Hyvönen, 2005, 199-214.) 

Opettajan on otettava huomioon, että lapset saattavat säveltää myös itsenäisesti vain 

itselleen, perheelleen tai ystävilleen. Opettajan tulee rohkaista oppilasta esittämään myös 

koulun ulkopuolella säveltämiään kappaleita koulussa luokkatovereilleen ja suuremmillekin 

yleisöille. Säveltäminen tapahtuu erilaisten toimintojen jatkumona, joista jotkin tehtävät 

ovat tarkasti strukturoituja sävellysetydiharjoituksia, joiden tarkoitus on esimerkiksi toimia 

johdatteluna johonkin isompaan sävellyskokonaisuuteen; osa sävellyksistä on taas sellaisia, 

joita oppilaat luovat puhtaasti itselleen, koska ovat vain päättäneet tehdä niin. (Kaschub & 

Smith, 2009, 80–81.) 
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Asettaessaan suuntaviivoja sävellystehtäville opettajan täytyy aina pohtia tarkoin, 

minkälaisia vaikutuksia rajoilla on oppilaiden työskentelyyn. Oppilailla tulisi aina olla tilaa 

määrittää ns. oma ongelmansa. Kuitenkin opettajan tulisi tarkkailla, etteivät oppilaat luo 

itselleen liian suuria ongelmia, jotta he kykenevät myös löytämään niihin ratkaisuja, jotta 

lopputuloksena joskus syntyy myös valmiita tuotoksia ja onnistumisen kokemuksia. 

Opettajalla tulee olla myös mielessä, mitä asioita oppilaiden tulisi oppia eri tehtävistä. On 

luonnollista, että opettaja on kiinnostunut sävellysprojektin valmiista lopputuloksesta, mutta 

itse prosessi voi olla paljon tärkeämpi oppilaiden oppimisen kannalta. (Kaschub & Smith, 

2009, 80–81.) 

Opettajan tulisi kannustaa oppilaita kolmenlaiseen ajatteluun kunkin sävellystehtävän 

aikana: analyyttiseen, kriittiseen ja luovaan ajatteluun. Tämä ilmeni myös Websterin 

mallissa musiikillisesta luovuudesta, jossa hän nosti esille, että Musiikin opiskelulle on 

tärkeää ympäristö, joka rohkaisee sekä konvergenttiin ja divergenttiin ajatteluun.  Opettajan 

täytyy opastaa ja aukaista ajattelumalleja myös muiden koulutehtävien aikana. (Kaschub & 

Smith, 2009, 81–82; Webster, 1988, 34-37.) 

Opettajalla on usein se käsitys, että oppilaiden on tärkeä jakaa sävellyksensä jonkin yleisön 

kanssa. Arvioinnin ja palautteen annon kannalta on tietenkin tärkeää, että osa oppilaiden 

sävellyksistä jaetaan myös luokkahuoneessa tai muussa julkisessa yhteydessä. Jotkin 

sävellykset voivat kuitenkin olla olemassa vain säveltäjän mielessä. Kaikkea ei tarvitse jakaa 

toisten kanssa, eikä se tee sävellyksistä yhtään vähemmän ”oikeita”. Opettajan tulee arvostaa 

myös sävellysten henkilökohtaista merkitystä oppilaille heidän oman luovan sisäisen 

maailmansa ilmentyminä. (Kaschub & Smith, 2009, 82–83.) 

Kaschubin ja Smithin mukaan sävellystehtävää suunnitellessaan opettajan täytyy myös 

suunnitella se, miten työtä arvioidaan. Arviointi auttaa oppilaita kehittymään säveltäjinä. 

Arviointikriteerit tulee kertoa ennen sävellystehtävien aloitusta ja arvioinnin tulee olla 

oppilaiden sävellysprosessia tukevaa. Opettajan tulee pohtia, annetaanko sävellyksistä vain 

suullista palautetta, vai saako niistä jonkun arvosanan? Jos sävellyksiä arvioidaan, arvioiko 

niitä säveltäjä itse, opettaja, hänen vertaisryhmänsä vai joku muu taho? Minkälaisin 

työkaluin arvioidaan (onko käytössä esim. kaavake tai jokin ohjeistus)? Arvioidaanko 

sävellysprosessia vai pelkästään musiikillista lopputulosta, vai kumpaakin? Miten arviointia 

käytetään? Jos sävellyksestä annetaan arvosana, miten se vaikuttaa muuhun arviointiin kuten 

esimerkiksi musiikin numeroon)? (Kaschub & Smith, 2009, 83.) 
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3.5.3 Tietotekniikka säveltämiskasvatuksen apuna 

Tietotekniikka kehittyy huimaa vauhtia ja on yhä helppokäyttöisempää ja kaikkien 

saatavilla. Kannettavat mobiililaitteet, kuten puhelimet ja tablettitietokoneet ovat lähes 

kaikille tuttuja ja niitä käytetään enenevissä määrin myös oppimisvälineinä kouluissa. 

Laitteet ovat myös siitä syystä käteviä, että lähes jokaisella on nykyään mukanaan 

äänityslaite. Kashub ja Smith kirjoittavat, että säveltämisen työvälineistä hyvin keskeisessä 

asemassa ovat tallentamisen työvälineet (Kashub ja Smith, 2009, 52). Kun äänentallennin 

on mukana koko ajan voi sävellysideansa tallentaa lähes missä tahansa. Webster esittää 

omassa mallissaan luovan prosessin etenemisestä, että Kolmas luovan ajattelun vaihe eli  

oivallusvaihe, voi tapahtua koska tahansa ja oppilaita tulisi ohjata tallentamaan oma 

musiikillinen oivalluksensa heti kun se tapahtuu, jotta he eivät unohda ideaansa (Hickey 

&Webster, 2001, 2). 

Erilaiset tietokoneohjelmat helpottavat myös huomattavasti sävellyksessä alkuun 

pääsemistä. Oppilaan ei tarvitse hallita kaikkia soittimia, joita haluaa sävellykseensä 

sisällyttää, vaan oikeiden soitinten sijasta voi käyttää soitinsovelluksia, joiden ääni 

muistuttaa hyvin paljon oikeita vastineitaan.  Beckstead kirjoittaa, että tietokoneohjelmien 

käyttö sävellyksen apuna helpottaa myös paljon oppilaita, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa 

nuotteja (Beckstead, 46, 2001). Kuten myös Kashub ja Smith huomauttavat, nuotit eivät ole 

edellytys sävellykselle. Perinteisen nuotinnustavan kanssa työskentelemään tottuneet 

muusikot ja musiikintekijät pitävät nuotinnusta hyvin merkittävässä roolissa musiikin 

säveltämisessä. On hyvä pitää mielessä, että nuotit ovat vain yksi mahdollinen keino 

tallentaa ja jakaa musiikillisia ideoita. Nuotinnukset ovat vain yksi musiikin representaatio, 

eivät varsinaista musiikkia. (Kaschub, M.; Smith, J. 2009, 52.) 

Digitaalisen teknologian kautta on syntynyt myös digitalisoitunut kulttuuriympäristö. Omien 

tuotosten jakaminen internetin musiikkipalveluissa, kuten YouTubessa, Soundcloudissa tai 

MySpacessa, tuovat ne hetkessä tuhansien muiden palvelujen käyttäjien kuultavaksi. Äänten 

digitaalinen editointi ja käsittely ovat hyvä tapa opettaa oppilaille myös erilaisia äänen 

käsittelytapoja. Äänenkäsittelyohjelmilla voidaan myös luoda monitaiteellisia 

multimediaprojekteja, joissa voidaan yhdistää oppilaiden säveltämää musiikkia vaikkapa 

videokuvaan tai tarinankerrontaan. (Sintonen, 2013, 200-207.) 
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Nykyään on myös saatavilla paljon yksityis- ja opetuskäyttöön suunniteltuja ohjelmia, joissa 

sävellyksiä voi luoda erilaisista palasista ohjelman avustuksella. (esimerkiksi JamMo tai 

Garage band) (Paananen-Vitikka & Myllykoskoski, 2013, 209.)  

3.5.4 Ideoita säveltämiseen kannustavan koulun musiikkikulttuurin luomiseen 

Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen esittävät ideoita säveltämiseen kannustavan 

koulukulttuurin luomiseen. Säveltämiseen kannustava koulukulttuuri on useiden 

osatekijöiden summa. Esimerkiksi, jos koulu tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen  

musiikkiharrastukseen tarjoamalla puitteita bänditoimintaan tai instrumenttiopetukseen, se 

voi toimia säveltämisen yhtenä rakennusaineena. Myös opettajien tarjoamat esikuvat ja 

materiaaliset sekä ajalliset mahdollisuudet ovat tärkeitä. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen, 

2013, 76-77.) 
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Karjalainen-Väkevän ja Nikkasen mukaan sävellystehtäviä voi myös lähestyä monista eri 

näkökulmista. He esittävät neljä erilaista huomion arvoista seikkaa sävellystehtävien 

suunnittelussa:  

1. Erilaisissa ryhmissä säveltäminen 

- koko luokan kanssa 

- pienryhmässä 

- yksin 

2. Eri välineiden käyttö 

- tietokone 

- soitinten erityispiirteiden huomioiminen (esim. pianoballadi, kitarariffi, laattaostinato) 

- soittimen tyypillisen käytön lisäksi uusien soittotapojen keksiminen 

3. Musiikkityylit lähtökohtana 

- kansanmusiikit 

- länsimaisen taidemusiikin tyylit 

- populaarimusiikin tyylit 

- elokuvamusiikki 

- instrumentaali 

- a cappella 

4. Eri foorumeille säveltäminen 

- luokalle esitettävät sävellykset 

- vapaamuotoinen tapahtumiin säveltäminen 

- juhliin 

- koulun yhteistyötahoille, paikalliset foorumit, ystävyyskunnat ym. 

(Taulukko Karjalainen-Väkevä & Nikkanen, 2013, 77.) 
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Edellä esitettyjen suppeiden hahmotelmien ajatuksista säveltämiskasvatuksen näkökulmista 

ja työtavoista on tarkoitus avata säveltämiskasvatuksen käytännön toteutusta lukijalle. 

Esittelen haastattelemieni musiikkikasvattajien säveltämiskasvattamisen työtapoja 

myöhemmin luvussa, jossa kerron tutkimustuloksista. En kuitenkaan seikkaperäisesti 

kuvaile heidän kaikkien työvaiheidensa tausta-ajatuksia.  Edellä kuvailtujen näkökulmien ja 

työtapojen on tarkoitus auttaa lukijaa ymmärtämään mistä säveltämiskasvatuksessa oikein 

on kysymys pedagogisena toimintana.   
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4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Aloittaessani suunnittelemaan pro gradu -tutkimustani olin lähtökohtaisesti kiinnostunut 

kentällä työskentelevien musiikkikasvattajien käsityksistä siitä, mitä on säveltämiskasvatus, 

miten sitä voi toteuttaa musiikin opetuksessa ja mitä oppilaat voivat heidän mielestään sen 

kautta oppia. Koska olin kiinnostunut nimenomaan käsityksistä, valitsin tutkimustyypiksi 

fenomenografisen tutkimuksen. Seuraavassa luvussa avaan hiukan sitä, mitä on 

fenomenografinen tutkimus ja miten olen toteuttanut sitä omassa työssäni. Oman tutkielmani 

tutkimuskysymykset ovat:  

1) Millaista säveltämiskasvatusta musiikkikasvattajat ovat tehneet? 

2) Mikä käsitys musiikkikasvattajilla on säveltämiskasvatuksesta ja sitä ohjaavista 

oppimiskäsityksistä? 

3) Mikä käsitys musiikkikasvattajilla on säveltämiskasvatuksen merkityksestä? 

Fenomenografisessa tutkimuksessa on tyypillistä, että tutkimusaineisto ja haastateltavien 

esille tuomat painotukset aiheeseen määrittävät sitä, mikä lopulta nousee tutkimuksen 

keskeiseksi anniksi. Kun lähdin tekemään tutkimushaastatteluja musiikkikasvattajille, olin 

erityisen kiinnostunut siitä, minkälaisia opetusmenetelmiä he käyttivät toteuttaessaan 

säveltämiskasvatusta. Tutkimusaineistosta tutkimuksen keskeiseksi anniksi muodostuivat 

kuitenkin musiikkikasvattajien käsitykset säveltämiskasvatuksesta sekä merkitykset, joita he 

antoivat säveltämiskasvatukselle. 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

4.2.1 Fenomenografia 

Fenomenografinen tutkimus on kvalitatiivista tutkimusta, jonka empiirisenä 

tutkimuskohteena ovat käsitykset ja niiden erilaiset ymmärtämisen tavat. (Huusko & 

Paloniemi, 2006, 162-164.) 



 

 

45 

Fenomenografisen lähestymistavan perustajana pidetään Ference Martonia, joka tutki 1970-

luvulla Göteborgin yliopistossa yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta ja heidän 

tiedonmuodostustaan. Sittemmin fenomenografista tutkimusta on hyödynnetty erityisesti 

kasvatuksen ja koulutuksen kentällä. (Huusko & Paloniemi, 2006, 162-163.) 

Fenomenografian nimi tulee sanoista ”ilmiö” ja ”kuvata”. Fenomenografia tutkii sitä, miten 

ympäröivä maailma ilmenee ja rakentuu ihmisten tietoisuudessa. Fenomenografisen 

tutkimuksen katsotaan perustuvan mm. Piaget`n hahmopsykologiaa käsitteleviin 

tutkimuksiin sekä Bartlettin (1932) ihmisen tiedon omaksumisprosessia teksteistä. (Ahonen, 

1995; Niikko, 2003, 9.) 

Fenomenografia tarjoaa mahdollisuuden tutkia käsityksiä erilaisista kasvatustieteen 

ilmiöistä luonnollisissa tilanteissa. Kasvatustieteellisellä tutkimuskentällä on vallalla 

monenlaisia käsityksiä fenomenografiasta. Sitä on esimerkiksi pidetty pelkkänä 

analyysimenetelmänä, joka soveltuu lähinnä kvalitatiivisen tutkimusaineiston analyysiin. 

Toiset taas näkevät fenomenografian tutkimuksen metodologisena näkökulmana. (Niikko, 

2003, 7.) 

Fenomenologisella ja fenomenografisella tutkimuksella on yhtymäkohtia toisiinsa. 

Kummassakin tutkitaan yksilön minän havaintoja, tunteita, mielikuvia ja ajattelua. 

Voidaankin katsoa, että nämä kaksi suuntausta ovat ontologisesti ja epistemologisesti 

kiinnittyneitä toisiinsa. (Niikko, 2003, 12.) 

Fenomenografiassa tutkimuskohteena ovat käsitykset ja niiden erilaiset ymmärtämistavat. 

Ajatellaan, että ei ole olemassa kahta erillistä maailmaa, todellista ja koettua, vaan vain yksi 

maailma, joka on samanaikaisesti sekä todellinen että koettu. Fenomenografia siis hylkää 

naiivin realismin, jossa todellisuus pyritään löytämään sellaisena kuin se on. Tutkimuksessa 

ei tehdä todellisuutta koskevia väitelauseita, vaan yksinkertaisesti kuvataan ihmisten 

käsityksiä todellisuuden ilmiöistä.  On olemassa yhteinen todellisuus, jonka kokeminen ja 

käsittäminen on yksilöllistä.  (Huusko & Paloniemi, 2006, 164-165.) 

Fenomenografiassa keskitytään psyykkisten ilmiöiden sisältöjen kuvaamiseen. Voidaan 

kuvata esimerkiksi tunteita, ajattelua ja mielikuvia sellaisina kuin me ne välittömästi 

koemme. Fenomenografinen tutkimus on kiinnostunut tavoista, joilla yksilöt käsittävät 

jotakin olemassa olevaa ilmiötä. Käsityksiä voidaan vertailla keskenään, ja voidaan tuoda 

esille niiden yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia. (Niikko, 2003, 14-15.) 
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Fenomenografiassa pyritään kuvamaan maailmaa niin kuin joku tietty joukko ihmisiä sen 

ymmärtää ja käsittää. Fenomenografiassa tietoisuus käsittää mitä-ulottuvuuden, joka vastaa 

kohdetta itseään, sekä kuinka-ulottuvuuden, joka on suhteessa toimintaan. 

Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää erilaisia 

käsityksiä ilmiöistä sekä käsitysten välisiä suhteita. (Niikko, 2003, 17-18; Huusko & 

Paloniemi, 2006, 163.) 

Fenomenografiassa tutkija on oppija, joka etsii tutkimansa ilmiön merkitystä ja struktuuria. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2011, 169). Tämä on mielestäni hyvä ohjenuora ajatellen tutkimuksen 

tekemistä osana opettajaksi kouluttautumista. Kun lähdin pohtimaan sitä, mistä aiheesta aion 

tehdä pro gradu -tutkielmani, halusin valita aiheen, josta haluan oppia lisää. Näenkin gradun 

tekemisen merkityksenä olevan lähtökohtaisesti sen, että se toimii omana 

oppimisprosessinani.  

Fenomoenografinen lähestymistapa sopii mielestäni omaan tutkimukseeni, koska olen 

kiinnostunut musiikkikasvattajien omista subjektiivisista käsityksistä ja kokemuksista 

säveltämiskasvatuksesta. Olen kiinnostunut siitä, miten musiikkikasvattajat toetuttavat 

säveltämiskasvattamista omassa työssään ja minkälaisen merkityksen he näkevät 

säveltämiskasvatuksella olevan suhteessa muuhun musiikkikasvatukseen ja opetukseen 

yleensä. 

Fenomenografisessa tutkimusotteessa käytettävät aineistot ovat useimmiten empiirisiä ja 

laadullisia aineistoja. Niiden kautta nostetaan esiin haastateltujen esittämiä erilaisia 

käsityksiä ja niiden mahdollisia eroavaisuuksia. Fenomenografisessa tutkimuksessa 

tiedonkeruumenetelmänä voivat olla avoimet tai teemoittain etenevät, yksilö- tai 

ryhmähaastattelut, kirjoitelmat, dokumentit, kyselyt tai näiden yhdistelmät. Materiaali tulee 

kuitenkin saattaa kirjalliseen muotoon, jotta sen analysoiminen ja luokittelu on mahdollista. 

(Rissanen 2001, Huusko & Paloniemi, 2006, 163-164.) 

Ahonen kirjoittaa, että fenomenografisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkija on 

teoreettisesti perehtynyt tutkittavaan aiheeseen. Teoreettinen perehtyneisyys auttaa tutkijaa 

löytämään oikeanlaisia kysymyksiä sekä erottelemaan ja esittämään syventäviä kysymyksiä 

aiheesta. Tutkijan on kuitenkin tiedostettava oma esiymmärryksensä aiheesta ja muistettava, 

että teoriaa ei fenomenografiassa käytetä käsitysten luokitteluun ja teoriasta johdettujen 

valmiiden olettamusten testaukseen. Tutkijan olisi mahdotonta lähestyä aineistoa ilman 



 

 

47 

ennakko-oletuksia. Ennakko-oletukset on kuitenkin hyvä tiedostaa ja muistaa aineiston 

analyysivaiheessa, jotta tutkija ei anna niiden vääristää tutkimusaineistosta esiin nousevaa 

informaatiota. (Ahonen, 1995, 123.) 

Olen tutkinut aiemmin kandidaatin tutkielmassani säveltämiskasvatusta ja muita luovia 

opetusmenetelmiä musiikkikasvatuksessa. Minulla oli siis jonkinlainen valmis teoriapohja, 

jonka avulla olin valmis tutkimaan aihetta. 

4.2.2 Haastattelu 

Hirsjärvi ja Hurme kehottavat kirjassaan ”Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun teoria 

ja käytännöt” pohtimaan ennen haastatteluun ryhtymistä, onko haastattelu oikea tiedon 

keruu menetelmä käsillä olevaan tutkimukseen. Haastattelun haittoina he esittävät muun 

muassa sen, että haastattelijan tulisi kouluttautua haastattelun tekoon ja hänellä tulisi olla 

menetelmästä kokemusta. Haastatteluun sisältyy myös useita virhelähteitä, joita voivat 

aiheuttaa niin haastattelija kuin haastateltavakin. Haastattelija voi johdatella haastateltavaa 

kysymyksillään ja toisaalta haastateltava voi pyrkiä antamaan sosiaalisesti suotavia 

vastauksia. Vapaamuotoisen haastattelun analysointi voi myös olla vaikeaa, koska valmiita 

malleja ei ole tarjolla. ( Hirsjärvi & Hurme, 2001, 35.) 

Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Eri 

tyyppiset haastattelut tavoittavat erilaista tietoa, joten haastattelutyypin valintaa tulee pohtia 

ottaen huomioon se, minkälaista tietoa tutkimuksessa halutaan saada selville. (Eskola & 

Suoranta, 2008, 85-88.) 

Niikon mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa tyypillisin tiedonhankintamenetelmä on 

yksilöllinen ja avoin haastattelu. Haastattelussa pyritään valaisemaan yksilön suhdetta hänen 

omaan kokemukseensa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöistä. Haastattelutilanteessa 

haastateltavaa rohkaistaan reflektoimaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä omalla 

tavallaan ja pyritään ymmärtämään hänen henkilökohtainen näkemyksensä. Kysymysten 

tulee olla riittävän avoimia, jotta ne jättävät tilaa haastateltavalle valita ne kysymysten 

ulottuvuudet, joihin hän haluaa erityisesti keskittyä ja joita hän pitää merkityksellisinä. 

(Niikko, 2003, 30-31.) 

Haastattelun etuina voidaan nähdä muun muassa se, että haastattelemalla voidaan saada 

selville nimenomaan tutkimuskohteen subjektiivisia kokemuksia ja hänen antamiaan 
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merkityksiä asioille. Haastattelutilanteessa on myös helppo syventää saatavia tietoja ja 

selventää vastauksia tarpeen mukaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35.) 

Pohdin oman tutkimusaiheeni tiimoilta sitä, mikä olisi paras tiedonkeruumenetelmä. 

Vaihtoehtona näin haastattelun lisäksi sen, että kävisin itse havainnoimassa opetustilanteita. 

Havainnointia olisi voinut toki käyttää tiedonkeräämisen tukena. Koen kuitenkin, että 

haastattelemalla sain enemmän tietoa juuri opettajan pedagogisesta toiminnasta, josta olen 

tutkimuksessani erityisesti kiinnostunut. Haastattelutilanteessa opettaja voi perustella 

tekemiään pedagogisia ratkaisuja, niiden taustoja ja päämääriä. Jos olisin itse käynyt 

havainnoimassa opetustilanteita, voisi saamani tieto jäädä vaillinaiseksi ja joutuisin ehkä 

käyttämään paljon aikaa siihen, että kävisin seuraamassa useita opetustilanteita, jotta 

opetuksen taustalla olevat ajatukset valkenisivat minulle. Toisaalta olisi myös vaarana, että 

asettaisin opetustoiminnalle sellaisia merkityksiä, joita itse sillä haluaisin nähdä olevan. 

Aikaa säästääkseni haastattelu toimii nopeampana väylänä saada tietoa niin pedagogisista 

menetelmistä kuin niiden taustalla olevista ajatuksistakin. 

4.2.3 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu eroaa monissa suhteissa muista tutkimushaastattelun lajeista. Ensinnäkin 

teemahaastattelun kohteeksi valikoidaan tutkimushenkilöt, joista tiedetään, että he kaikki 

ovat kokeneet tietyn tilanteen. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 47-48.) Omassa 

tutkimuksessanikin tutkimuskohteiksi olen pyrkinyt valikoimaan musiikkikasvattajia, joiden 

olen kuullut käyttävän säveltämiskasvatukseen liittyviä opetusmenetelmiä 

musiikkikasvatuksessa.  

Teemahaastattelussa tutkija on myös valmiiksi määrittänyt haastattelurungon, johon 

haastattelut perustuvat. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 47-48). Menetelmässä kysymysten 

tarkkaa muotoa ja järjestystä ei kuitenkaan tarvitse määritellä.  Kaikkien haastateltavien 

kanssa käydään kuitenkin läpi etukäteen päätetyt teema-alueet. (Eskola & Suoranta, 2008, 

86.) Omassa tutkimuksessani haastattelun runko perustuu näkökulmiin, joista olen erityisesti 

säveltämiskasvatuksessa kiinnostunut.  

Yksityiskohtaisten kysymysten sijasta teemahaastattelu etenee tiettyjen teemojen varassa. 

Tämä antaa mahdollisuuden kunkin haastateltavan subjektiivisen näkökulman esille 

tulemiseen. Tutkimuksen kohdehenkilöiden tulkinnat ja asioille antavat merkitykset voivat 
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vaihdella, ja teemahaastattelu antaa mahdollisuuden syventyä eri kohdehenkilöiden kanssa 

eri teemoihin sen mukaan, mikä haastattelutilanteessa muodostuu erityisen kiinnostavaksi 

aiheeksi. Teemahaastattelu ei etene strukturoidun haastattelun tapaan kaikille identtisellä 

haastattelurungolla, mutta se ei myöskään ole täysin vapaa kuten syvähaastattelu. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2001, 47-48.)  

Hirsjärvi ja Hurme kehottavat haastattelututkimuksen tekijää kiinnittämään huomiota 

kieleen ja sen aiheuttamiin mahdollisiin ongelmiin, kuten siihen, että haastattelijalla ja 

haastateltavalla saattaa olla erilaisia käsityksiä kielellisistä merkityksistä. Esimerkiksi 

sanojen konnotaatiot eli sivumerkitykset saattavat olla esimerkiksi eri ikä- tai 

sosiaaliluokkien ihmisillä erilaisia. Omassa tutkimuksessani pystyin olettamaan, että 

ymmärtäisin haastateltavien eri käsitteille antamia merkityksiä, koska he työskentelevät 

samalla alalla, jota itse opiskelen. Näin ollen heidän käyttämänsä kasvatukseen ja 

opetukseen liittyvä käsitteistö oli alalla yleisesti käytössä olevaa käsitteistöä vastaavaa. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2001, 52-53.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimukseen osallistui kuusi musiikkikasvattajaa, jotka toimivat varhaiskasvatuksen, 

perusopetuksen ja lukio-opetuksen kentällä. Kaikki haastatteluun osallistuneet 

musiikkikasvattajat ovat käyttäneet opetustyössä säveltämiskasvatuksen työmenetelmiä. 

Kahdelle haastateltavista haastattelu toteutettiin parihaastatteluna, koska he toimivat 

työssään työparina. Muille haastattelu tehtiin yksilöhaastatteluna. 

Ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja tein pilottihaastattelun yliopisto-opettaja Jari 

Levylle, jolla on myös kokemusta säveltämiskasvatuksesta koulussa perusopetusikäisten 

oppilaiden parista. Pilottihaastattelun tarkoituksena oli testata haastattelurunkoa ja samalla 

keskustella Levyn kanssa runkoon valitsemistani teemoista ja kysymysten mielekkyydestä 

tutkimusaiheen kannalta. 

Teemahaastattelun runko oli seuraavanlainen: 

1) Mitä säveltämiskasvatus on? 

2) Minkälaisia säveltämiskasvatuksen työtapoja olet käyttänyt lasten tai nuorten opetuksessa 

(kerro esimerkkejä) 

- Menetelmien tarkempi kuvailu  miten toimitaan käytännössä 

- Miten sävellysprosessia voi ohjata 

- Työvaiheita 

3) Mitkä muut työskentelytavat tukevat säveltämiskasvatusta?  

4) Mikä on tärkeää lasten sävellysprosessissa? 

5) Minkälaisia valmiuksia oppilaille tulee olla, jotta he voivat säveltää?  

(Mahdollisesti erilaisia valmiuksia erilaisiin sävellyksiin?) 

6) Minkälaisia valmiuksia opettajalla tulee olla, jotta hän voi toteuttaa säveltämiskasvatusta 

osana musiikin opetusta tai muuta opetusta? 
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7) Mitä musiikin oppisisältöjä tai aihealueita oppilaat voivat oppia säveltämiskasvatuksen 

avulla? 

8) Voivatko oppilaat oppia jotain muuta kun musiikin oppisisältöjä säveltämiskasvatuksen 

avulla? 

9) Minkälaista oppimiskäsitystä säveltämiskasvatus tukee? Minkälainen on oma 

oppimiskäsityksesi, joka vaikuttaa säveltämiskasvatuksen taustalla? 

Haastattelut etenivät tämän rungon pohjalta, mutta jos haastattelussa ilmeni muita 

mielenkiintoisia aiheeseen liittyviä näkökulmia, keskustelimme niistä tarkemmin. 

5.1 Tutkimuksen analyysi ja luotettavuus 

Fenomenografisessa tutkimuksessa aineiston analyysi ei ole kovin strukturoitu. Analyysin 

lähtökohtana on aineisto. Teoriaa ei käytetä luokittelurunkona, eikä teoriasta johdettujen 

olettamusten testaamisen perustana. Tulkinta muodostuu vuorovaikutuksessa aineiston 

kanssa ja aineisto toimii kategorisoinnin pohjana. Haastatteluaineiston tulee olla 

litteroidussa muodossa ennen analyysin aloittamista. (Niikko, 2003, 31-33; Huusko & 

Paloniemi, 2006, 163-166.) 

Tutkimuksen analyysi etenee vaiheittain. Eri vaiheissa aineiston tulkinta ja merkitysten 

jäljittäminen tapahtuvat samanaikaisesti usealla tasolla. Jokaisella analyysin vaiheella on 

oma vaikutuksensa ja merkityksensä niitä seuraaviin valintoihin. (Huusko & Paloniemi, 

2006, 166.) 

Analyysissa ollaan kiinnostuneita aineistossa esiintyvistä ilmauksista, ei niitä tuottaneista 

yksilöistä. Rajat tutkittavien välillä hylätään ja kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti 

aineistosta nousevat merkitykset. On myös merkillepantavaa, että aineistosta pyritään 

löytämään käsityksiä, ei tutkittavien mielipiteitä. Käsitykset ovat merkityksenantoprosesseja 

ja niillä on mielipidettä syvempi ja laajempi merkitys.  (Niikko, 2003, 31-33; Huusko & 

Paloniemi, 2006, 163-164.) Vaikka fenomenografisessa tutkimuksessa ei ollakaan 

suoranaisesti kiinnostuneita käsityksiä luoneista yksilöistä ja heidän taustoistaan, 

tutkimuksen luotettavuuden ja yleisen tulkittavuuden kannalta on tutkittavilta kuitenkin 

hyvä kerätä jotakin taustatietoa, joka vaikuttaa mahdollisesti heidän antamiinsa vastauksiin 

(kuten koulutustausta ja työuran pituus). (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 67.) 
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Ennen aineiston analyysin aloittamista on tärkeää, että tutkija tiedostaa omat esioletuksensa 

tutkittavasta aiheesta. Tutkijan tulee analyysin alkuvaiheessa asettaa sivuun oma 

persoonallinen tietonsa sekä edeltä käsin annetut teoreettiset rakenteet ja aiemmat 

tutkimuslöydökset. (Niikko, 2003, 35.) 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkija lukee kaiken tutkittavan aineiston huolellisesti 

läpi ja pyrkii hahmottamaan aineistosta tutkimuksen ongelmanasettelun kannalta tärkeitä 

ilmauksia. Apuna tutkija voi käyttää erilaisten kysymysten esittämistä aineistolle. (Niikko, 

2003, 31-33; Huusko & Paloniemi, 2006, 167.) 

Aloitin oman tutkimusaineistoni analyysin lukemalla litteroimani tutkimusaineiston, eli 

keväällä 2014 tekemäni teemahaastattelut, useaan otteeseen läpi. Aineistoa oli paljon, 

yhteensä noin sata sivua, joten oli selvää, että minun tuli pyrkiä rajaamaan jonkin verran sitä, 

mitä asioita aineistosta haluan nostaa tutkimuksen keskiöön. Tutkimusaineistoa 

läpikäydessäni mielenkiintoisilta teemoilta alkoivat vaikuttaa erityisesti haastateltujen 

musiikkikasvattajien käsitykset säveltämiskasvatuksesta, heidän toimintaansa ohjaavat 

oppimiskäsityksensä sekä merkitykset joita he antoivat säveltämiskasvatukselle.  

Toisessa analyysivaiheessa aineistosta löydetyt merkitykselliset ilmaisut jaetaan teemoihin 

tai kategorioihin joita voidaan vertailla keskenään. Ilmaisuista pyritään löytämään 

samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Pyritään myös löytämään poikkeavuuksia keskittyen 

kuitenkin olennaisten piireiden löytämiseen. Analyysissä ei käytetä mitään valmista 

luokittelurunkoa, vaan sen tulee olla aineistolähtöistä.  (Niikko, 2003, 34-35; Huusko & 

Paloniemi, 2006, 168.) 

Aineistoanalyysini toisessa vaiheessa jaoin aineiston alaluokkiin. Alaluokat olivat teemoja, 

jotka esiintyivät kaikissa haastateltujen musiikkikasvattajien vastauksissa. Alaluokat olivat 

seuraavat: 

1) Musiikkikasvattajien käsitykset siitä, mitä on säveltämiskasvatus 

2) Säveltämiskasvatuksen työtavat 

3) Oppilaiden valmiudet säveltää 

4) Opettajan valmiudet (mitä opettajan tulee hallita, jotta hän voi toteuttaa 

säveltämiskasvatusta) 
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5) Asiat, joita voi opettaa säveltämiskasvatuksen avulla 

6) Oppimiskäsitykset, jotka ohjaavat musiikkikasvattajien opetusta  

7) Säveltämiskasvatuksen merkitykset 

Alleviivasin kaikista vastauksista kuhunkin teemaan liittyvät repliikit eri värisillä 

alleviivaustusseilla (kullakin teemalla oli siis oma merkkivärinsä) ja leikkasin sitten 

jokaisesta haastattelusta kuhunkin teemaan liittyvät vastaukset omaan alaluokkaansa 

edustavaan kirjekuoreen. 

Analyysin kolmannessa vaiheessa teemoista pyritään rakentamaan erilaisia abstraktimman 

tason kategorioita. Oleellista on löytää kriteerit jokaiselle kategorialle ja selkeät erot niiden 

välille. Kategorioiden muodostuksessa ei ole keskeistä ilmaisujen määrä, vaan se että 

aineistossa esiintyvä vaihtelu tulee esille. Tutkija voi rakentaa kategoriat joko 

konstruoimalla ne itse aineistosta tai abstrahoimalla ne tutkittavien käyttämistä ilmaisuista. 

Kategorioiden tulee olla selkeässä suhteessa toisiinsa.  (Niikko, 2003, 36; Huusko & 

Paloniemi, 2006, 168-169.) 

Oman analyysini kolmannessa vaiheessa kävin läpi alaluokkien alla olevia vastauksia ja 

havaitsin, että käsitykset säveltämiskasvatuksesta sekä oppimiskäsitykset, jotka ohjaavat 

toimintaa ovat eräällä tapaa rinnasteisia. Myös Säveltämiskasvatuksen merkitykset ja asiat, 

joita voi opettaa säveltämiskasvatuksen avulla ovat eräällä tapaa rinnasteisia luokkia, koska 

opetettavat asiat ovat eräänlaisia pedagogisia merkityksiä. 

Päätin nostaa tutkimuksen keskiöön alaluokat 1) Musiikkikasvattajien käsitykset siitä, mitä 

on säveltämiskasvatus; 2) Säveltämiskasvatuksen työtavat sekä 5) Asiat, joita voi opettaa 

säveltämiskasvatuksen avulla; 6) Oppimiskäsitykset, jotka ohjaavat musiikkikasvattajien 

opetusta  ja 7) Säveltämiskasvatuksen merkitykset 

Kategoriat pyritään seuraavaksi yhdistämään teoreettisesta lähtökohdista käsin laaja-

alaisemmiksi ylemmän tason kuvauskategorioiksi, jotka yhdessä muodostavat ylätason 

kategoriajoukon. Kuvauskategoriat ovat tutkijan tulkintoja tutkittavien tuottamasta tiedosta. 

Kuvauskategoriat voivat olla suhteessa toisiinsa horisontaalisia, vertikaalisia tai 

hierarkkisia. Horisontaalisessa kuvauskategoriasysteemissä luokat ovat samanarvoisia 

keskenään. Vertikaalisessa kuvauskategoriasysteemissä luokat voidaan järjestää aineistosta 

esiin nousevan kriteerin avulla keskinäiseen järjestykseen. Hierarkkisessa kuvauskategoria 
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systeemissä kategoriat ovat toisiinsa nähden eri kehitysasteella esimerkiksi 

jäsentyneisyyden, teoreettisuuden tai laaja-alaisuuden perusteella. (Niikko, 2003, 36-39.) 

Analyysini neljännessä vaiheessa tein kuhunkin alaluokkaan liittyvän taulukon, johon laitoin 

kaikki teemaan alaluokkaan liittyvät repliikit. Jaottelin taulukkoon repliikit alaluokan 

sisäisiksi uusiksi alaluokiksi. Näiden luokittelujen pohjalta kirjoitin tutkimustuloksia 

käsittelevät luvut. Tekemistäni taulukoista on esimerkki liitteissä (Liite1). 

Kun olin kirjoittanut tutkimustuloksia käsittelevät luvut, lähetin ne vielä luettavaksi kaikille 

tutkimukseen osallistuneille musiikkikasvattajille ja se saivat vielä kommentoida oliko 

heidän omissa kommenteissaan joitain seikkoja, joita he halusivat korjata tai tarkentaa. Sain 

muutamalta heiltä vielä joitain tarkennuksia heidän omiin lainauksiinsa. 

Laadin seuraavanlaisen kaavion havainnollistamaan itselleni kategorialuokkia ja niiden 

suhteita toisiinsa. Kategorialuokkien sisällöt selviävät lukijalle tarkemmin luvussa, jossa 

kerron tarkemmin tutkimustuloksista.  
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Tutkimuksessani en erittele tutkimustuloksia kertoessani esimerkiksi, kuinka moni 

vastaajista toi esille haastatteluissa jonkun tietyn näkökulman. Tällainen erotteleminen ei ole 

fenomenografisessa tutkimuksessa tarpeellista. Fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita erilaisista käsityksistä ylipäänsä, ei niinkään niiden esiintymistiheydestä 

tietyssä osajoukossa. Myöskään haastateltavien lukumäärä (kuusi henkilöä) ei vielä ole 

kovin kattava otanta, jos haluttaisiin tutkia joidenkin tiettyjen käsitysten yleisyyttä ylipäänsä, 

joten siksi en kokenut tarpeellisena erotella kuinka moni vastaajista antoi vastauksissaan 

tietynsuuntaisia vastauksia. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa lopulliset tulokset pyritään esittämään arkikielellä ja 

tulosten yhteydessä esitetään usein suoria lainauksia tutkimusaineistosta, jotta lukija pystyy 

seuraamaan tutkijan päättelyä ja kategorioiden muodostusta. Fenomenografinen tutkimus ei 

pyri absoluuttiseen totuuteen. Fenomenografinen tutkimus on tutkijan oppimisprosessi, jossa 

tutkija pyrkii oppimaan jotakin tutkittavasta ilmiöstä. Vaikka tutkijan tulee pyrkiä 

sulkemaan tutkimustuloksia analysoidessaan pois oma esiymmärryksensä, on tutkimus 

kuitenkin syntynyt tutkijan ja tutkittavien vuorovaikutuksessa ja aidon ymmärryksen 

saavuttamiseksi tutkijan tulee tarkastella tutkittavan subjektiivista kokemusta maailmasta ja 

tutkittavasta ilmiöstä omasta subjektiivisesta ymmärryksestään käsin. (Niikko, 2003, 40-41.) 

Käytin muissa paitsi säveltämiskasvatuksen työtapoja käsittelevissä luvuissa paljon suoria 

lainauksia haastateltujen musiikkikasvattajien puheesta. Näin lukija voi tehdä niistä 

halutessaan myös omia tulkintojaan. Pitkien suorien lainauksien käyttäminen lisää myös 

tutkimuksen luotettavuutta siinä mielessä, että lukija voi myös seurata asiayhteyttä, jossa 

haastateltava on vastauksen antanut. 

Käytän tutkimustuloksia esittelevissä luvussa haastateltavista koodinimiä H1, H2, H3, H4, 

H5 ja H6. H viittaa haastateltavaan ja numero siihen missä järjestyksessä tein haastattelut. 

Kerron lyhyesti jokaisen haastateltavan koulutustaustan ja työuran pituuden, koska se 

vaikuttaa mielestäni tutkimuksen luotettavuuteen lukijan näkökulmasta. Merkille pantavaa 

on lähinnä se, että haastatelluilla musiikkikasvattajilla oli hiukan toisistaan poikkeavat 

koulutustaustat. Tämä varmasti vaikuttaa osaltaan siihen, minkälaisia käsityksiä heillä oli 

säveltämiskasvatuksesta ja musiikin opetuksesta ylipäänsä sekä minkälaisia merkityksiä he 

näkivät säveltämiskasvatuksella olevan. 

5.2 Haastateltujen musiikkikasvattajien taustatiedot 
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Viittaan kaikkiin haastatteluun vastanneisiin henkilöihin selvyyden vuoksi yleisnimityksellä 

`musiikkikasvattaja`. Haastatteluun vastanneet henkilöt tekevät myös paljon muuta 

kasvatus- ja koulutustyötä kuin musiikkikasvatusta, mutta koska tutkimukseni liittyy 

nimenomaan heidän tekemäänsä musiikkikasvatukseen, niin pidän mielekkäänä käyttää 

heistä tätä yleisnimitystä. 

Haastatellut musiikkikasvattajat H1 ja H2 toimivat työparina, joten haastattelin heitä 

yhdessä. Myös tutkimustuloksia käsittelevissä luvuissa saattaa olla heidän haastattelustaan 

sitaatteja saman laatikon sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat vastanneet tai puhuneet 

teemasta yhdessä, jolloin kummankin repliikit kuuluvat samaan vastaukseen. Tämän vuoksi 

käytän tekstissä laatikkoja helpottamanaan lukijan hahmotusta siitä, mitkä sitaatit liittyvät 

samaan vastaukseen. 

Muita musiikkikasvattajia haastattelin yksittäin. 

Haastateltujen musiikkikasvattajien koulutustaustat ja työurien pituudet 

H1: Koulutus: Ylioppilas, sosiaalikasvattaja, esiopetuksen perusopinnot. Työuran pituus: 32 

vuotta. 

H2: Koulutus: Ylioppilas, sosionomi (amk), esiopettajan täydennyskoulutus, 

arkkitehtiopintoja, musiikin opintoja eri instrumenteissa. Työuran pituus: 16 vuotta 

H3: Koulutus: luokanopettaja (Luo) (musiikkiin erikoistunut). Työuran pituus: 31 vuotta. 

H4: Koulutus: Musiikinopettaja (KM), draamakasvatuksen opettaja, kasvatusalan 

johtamisen opinnot. Työuran pituus: 18 vuotta. 

H5: Koulutus: luokanopettaja (KM), musiikkiterapeutti (amk). Työuran pituus: 20 vuotta. 

H6: Koulutus: luokanopettaja (KM). Työuran pituus: 20 vuotta. 

Haastatelluista musiikkikasvattajista osa työskenteli myös varhaiskasvatuksen puolella, osa 

perusopetuksen kentällä ja osa lukio-opetuksen puolella. Lisäksi osalla musiikkikasvattajista 

oli myös erilaisia kokemuksia aikuiskasvatuksesta, joihin he välillä viittasivat 

haastatteluissa. Keskityin aineiston analyysivaiheessa kuitenkin vastauksiin, jotka liittyivät 

lasten ja nuorten kanssa tehtyyn työhön. Kaikki tutkimukseen osallistuneet 

musiikkikasvattajat työskentelevät Pohjois-Pohjanmaan alueella  
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6 KÄSITYKSIÄ SÄVELTÄMISKASVATUKSESTA – 

TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Säveltämiskasvatuksen työtapoja 

Viime aikoina ilmestyneissä suomenkielisissä musiikkikasvatuksen julkaisuissa on käsitelty 

aika seikkaperäisesti erilaisia säveltämiskasvatuksen työtapoja. Muun muassa kirjassa 

”Musiikkikasvattaja – Kohti reflektiivistä käytäntöä” (Juntunen, Nikkanen & Westerlund 

2013) on Ervastin, Muhosen ja Tikkasen kirjoittama luku ”Säveltämisen monet eri 

mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa”, jossa kirjoittajat esittelevät kymmenen erilaista 

työtapaa säveltämiskasvatukseen. Lisäksi kirjassa ”Säveltäjäksi kasvattaminen –

Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen” (Ojala & Väkevä 2013) on esitelty 

erilaisia työtapoja, joissa lapset ja nuoret ovat itse päässeet luomaan musiikkia.  Siksi päätin, 

että en omassa tutkimuksessani kerro seikkaperäisesti työtavoista, joita haastattelemani 

musiikkikasvattajat käyttävät. Kuvailen kuitenkin jonkin verran haastateltujen 

musiikkikasvattajien käyttämiä työtapoja, jotta lukija voi suhteuttaa heidän käsityksiään 

säveltämiskasvatuksesta ja sille antamiaan merkityksiä myös heidän käyttämiensä 

pedagogisten menetelmien valossa.  

Haastatellut musiikkikasvattajat olivat kukin luoneet oman persoonallisen työtapansa 

toteuttaa säveltämiskasvatusta omien oppilasryhmiensä kanssa. Luovuutta käsittelevässä 

luvussa useat tutkijat toivat esille, että  luovuus ilmenee sekä yksilöiden luovuutena, että 

ryhmän luovuutena sekä yksilön ja ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. Myös 

Haastatteluissa esille tulleet työtavat voidaan jaotella työtapoihin, joissa sävellys syntyi koko 

ison ryhmän (esimerkiksi luokan) yhteistyönä ja työtapoihin, joissa oppilaat tekivät 

sävellyksen joko yksin, pareittain tai pienryhmässä. Osa musiikkikasvattajista toi lisäksi 

haastatteluissa esiin myös muita työtapoja, joiden he katsoivat tukevan 

säveltämiskasvatusta, kuten improvisointi ja musiikin ja draaman yhdistäminen.   
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6.1.1 Ryhmässä säveltäminen 

 Työpajatyyppinen työskentely 

Musiikkikasvattajat H1 ja H2 toimivat työparina, joten toteutin myös teemahaastattelun 

heille parihaastatteluna. H1 ja H2 vetävät säveltämisen työpajoja päiväkoti-, koululais- ja 

aikuisryhmille. Heidän työpajansa on pääsääntöisesti kertaluontoinen ja he pyrkivät 

työstämään laulun lapsiryhmien kanssa työpajan aikana valmiiksi. 

Heidän ryhmämetodissaan tarina ja sanan kuljettaminen on yhtä tärkeä osa prosessia kuin 

musiikin säveltäminenkin. Työpaja alkaa siitä, että koko ryhmä (sekä ryhmän aikuiset että 

lapset) istuvat rinkiin tuoleille. Tärkeää on, että kaikki istuvat samassa piirissä, eikä kukaan 

esimerkiksi piirin takana. Näin kaikki ikään kuin osallistuvat tilanteeseen tasa-arvoisesti. 

Aluksi lähdetään liikkeelle yksittäisistä sanoista, joita ryhmä saa sanoa vapaassa 

järjestyksessä. Sanat voivat liittyä johonkin ennalta sovittuun aiheeseen tai olla täysin 

vapaan assosiaation tulosta. Toinen ryhmän vetäjistä kirjoittaa sanoja paperilapuille, jotka 

laitetaan piirin keskelle lattialle. Näin kaikki ryhmän jäsenet näkevät sanat, eikä heidän 

tarvitse koko ajan tuijottaa toisiaan silmiin. Pienille lapsille sanoja voidaan kuvata myös 

kuvasymboleilla. 

Sanoista lähdetään sitten rakentamaan yhdessä tarinaa tai runoa. Osa sanoista laitetaan 

sanavarikolle ja osaa saatetaan taivuttaa. Tällöin kysytään sanan keksineeltä henkilöltä 

sopiiko tämä. Ohjaajat lukevat sanoja koko ajan ääneen, jotta niiden rytmi ja sointi jää 

paremmin ryhmäläisten mieleen.  

Kun sanoista on syntynyt jonkinlainen yhtenäinen kokonaisuus, lähdetään keksimään 

melodiaa. Melodiaa houkutellaan ryhmältä niin, että he laulavat omalla äänellään jonkun 

pätkän ja joku toinen voi tästä sitten jatkaa. Säestävä soitin otetaan mukaan mahdollisimman 

myöhäisessä vaiheessa, jotta se ei rajoita liikaa vapaata melodian syntyä. 

Ryhmässä on tärkeää, että ohjaajat tuovat aluksi esille, että jokaisen ideat ovat yhtä 

arvokkaita, ja kaikkien keksimiä sanoja sekä tarina- ja melodiaideoita kunnioitetaan. 

Ohjaajat myös havainnoivat ryhmää ja pyrkivät varmistamaan, ettei kukaan koe oloaan 

epämukavaksi. Myös ennalta asetettu aikaraami on erityisesti lasten kanssa työskennellessä 

tärkeä. 
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 Kuvista tarinoiksi, tarinoista lauluiksi 

Musiikkikasvattaja H5 toimi alakoulussa luokanopettajana sekä opetti myös paljon 

musiikkia muille kuin omalle luokalleen. Hän kertoi käyttävänsä paljon erilaisia 

säveltämiskasvatuksen työtapoja osana musiikinopetusta. H5 käytti työtapoja, joissa 

sävellys syntyi koko ryhmän yhteisenä tuotoksena, sekä työtapoja, joissa oppilaat loivat 

omat henkilökohtaiset sävellyksensä tai tekivät sävellyksen yhdessä parin kanssa tai 

pienryhmässä. Oppilaat tekivät omia sanoitettuja sävellyksiä ja lisäksi he tekivät muun 

muassa melodista improvisointipohjaista sävellystä musiikintunneilla sekä rakensivat 

äänimaisemia, joilla kuvattiin esimerkiksi erilaisia tunteita. 

H5:den kehittämä ryhmätyöskentelymalli aloitettiin siitä, että oppilaat istuivat ringissä ja 

heille jaetaan erilaisia kuvakortteja, joista yhdessä pystyy muodostamaan tarinan. Jokainen 

saa vuorollaan sanoa omasta kuvastaan jotain, mistä yhteinen tarina muodostetaan. Jos joku 

ei keksi omasta kuvastaan sanottavaa, muut ryhmäläiset auttavat.  

Aluksi harjoitellaan muutaman kerran pelkän tarinan tekemistä ja vähitellen voidaan alkaa 

esimerkiksi räppäämään opettajan ylöskirjaamia ajatuksia, joita oppilaat ovat omista 

korteistaan sanoneet. Sanojen rytmitystä voidaan elävöittää rummuttamalla yhdessä. 

Oppilailta voi myös spontaanisti alkaa syntyä  melodiaa, kun he kuulevat sanojen rytmin. 

Syntyneitä melodioita voidaan lallattaa yhdessä, jolloin toiset oppilaat voivat keksiä niihin 

jatkoa. 

Oppilaat voivat myös lähteä rakentamaan melodiaa esimerkiksi pareittain laattasoittimilla 

ensin ihan muutaman sävelen varaan. H5 on havainnut, että useille oppilaille, jotka eivät 

harrasta musiikkia on vaikeaa hahmottaa nuottiviivastoa, jossa on viisi viivaa. Niinpä hän 

havainnollistaa nuotteja ja viivastoa aluksi vain yhdellä tai kahdella viivalla ja muutamalla 

sävelellä, jotka on piirretty esimerkiksi viivan alle viivalle ja päälle. Sävellystä voidaan 

rakentaa aluksi vaikka kolmella tai neljällä sävelellä. Oppilaita jotka ovat tottuneempia 

työskentelemään nuottien ja sävelten kanssa voidaan eriyttää ja he voivat käyttää useampia 

säveliä. 

 

 Rytmeistä sanoiksi, sanoista säveliksi 
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Musiikkikasvattaja H6 toimii alakoulussa luokanopettajana ja opettaa musiikkia paljon 

myös muille kuin omalle luokalleen. H6:n työtavassa sävellys syntyy myös koko ryhmän 

yhteisenä tuotoksena. 

H6 opettaa rytmiikkaa mukeilla, joissa isommat mukit merkitsevät neljäsosanuotteja ja 

pienemmät kahdeksasosanuotteja. Säveltäminen aloitetaan sillä, että oppilaat tekevät parin 

kanssa erilaisia nelijakoisia rytmisarjoja mukeista. Rytmisarjoja koputetaan ja tititoidaan. 

Oppilaiden tekemistä rytmisarjoista kootaan sitten jonkinlainen koko ryhmää miellyttävä 

kokonaisuus, johon lähdetään miettimään johonkin teemaan liittyen rytmeille tavuttuvia 

sanoja. 

Kun rytmeille tavuttuvat teemaan sopivat sanat on kirjoitettu, niitä opetellaan sanomaan 

rytmissä niin, että sanojen rytmitys jää oppilaille mieleen. Tämän jälkeen oppilaat alkavat 

pareittain miettiä kellopelillä lauluun sopivaa melodiaa. Opettaja näyttää oppilaille 

sävelvälin, jossa melodian tulee liikkua. Osalle oppilaista opettaja voi tarpeen mukaan antaa 

lisää ohjausta, jos melodiaa on vaikea saada syntymään. 

Kun oppilaat ovat miettineet melodiaa pareittain, soittavat oppilaat keksimiään melodioita 

kahden tahdin pätkissä ja niistä koko ryhmä miettii parhaiten yhteensopivat melodiapätkät, 

joista sitten kootaan äänestämällä kokonainen laulumelodia. 

 

6.1.2 Yksin tai pienryhmissä säveltäminen 

 Säveltäminen kerhotoimintana 

Musiikkikasvattaja H3 työskentelee alakoulussa luokanopettajana sekä opettaa musiikkia 

myös muille kuin omalle luokalleen. H3 vetää koulussa biisikerhoa, joka kokoontuu kerran 

viikossa koulun jälkeen. Biisikerhoon oppilaat tulevat vapaaehtoisesti ja he sitoutuvat 

osallistumaan kerhoon aina puoli vuotta kerrallaan. Kerholaiset ovat kolmos-

kuudesluokkalaisia. Kerhossa oppilaat työstävät omia sävellyksiään yleensä pareittain tai 

pienryhmissä. Pidempään kerhotoimintaan osallistuneet vanhemmat oppilaat auttavat 

nuorempia ja kokemattomampia säveltäjiä. Oppilaat auttavat toisiaan esimerkiksi 

tekstittämisessä ja melodian teossa.  
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Useimmiten oppilaat lähtevät liikkeelle kirjoittamastaan tekstistä. Oppilaat jakaantuvat 

kerhossa ympäri koulua työskentelemään luokkiin, joissa on piano, ja H3 kiertää kerhon ajan 

luokissa oppilaiden luona auttamassa ja tallentamassa heidän aikaansaannoksiaan joko 

äänittämällä tai nuotintamalla. 

Ensimmäisten sävellysten melodiat saattavat muodostua vaikka parin nuotin ympärille, 

mutta vähitellen oppilaiden oppiessa sävellyksistä tulee moniulotteisempia. H3 nuotintaa 

kaikki oppilaiden valmiit sävellykset ja kerhon edetessä pidemmälle vuotta voidaan 

kerhokerta aloittaa sillä, että sävellyksiä testataan ja lauletaan yhdessä. Riimien teon apuna 

oppilaat voivat käyttää Heikki Salon kirjaa ”Riimirenki”. 

Biisikerhossa syntyneistä lauluista on tehty levytyksiä, joissa oppilaiden sävellykset on 

sovitettu bändille ja ammattimuusikot esittävät niitä. Levyt ovat olleet todella suosittuja. 

Jokaisen vuoden jälkeen H3 kokoaa biisikerhossa syntyneistä valmiista ja keskeneräisistä 

lauluista myös nuottivihon, jonka kerholaiset saavat itselleen. 

 Säveltämis- ja sanoittamiskurssi 

Musiikkikasvattaja H4 työskentelee musiikkilukiossa musiikin ja draaman opettajana. Hän 

käyttää paljon säveltämiskasvatuksen eri työtapoja osana musiikinopetusta sekä osana 

draaman opetusta. Hän käyttää muun muassa säveltämistä apuna musiikinteorian ja pianon 

vapaansäestyksen opetuksessa sekä erilaisia ääni- ja rytmi-improvisointeja osana draaman 

opetusta. 

Lukiossa pyörii myös säveltämis- ja sanoittamistyöpajakurssi, jossa oppilaat tekevät oman 

sävellyksen ja myös nuotintavat ja sovittavat sen. Kurssi alkaa niin, että ryhmä kokoontuu 

muutaman kerran yhdessä. Ryhmä käy aluksi läpi yhdessä vähän eri musiikkigenrejä. Sitten 

käydään läpi säveltämisen perusteita, kuten miten soinnutetaan melodia, analysoidaan 

erilaisia valmiita musiikkikappaleita ja tutkitaan esimerkiksi, mikä on niin sanottu 

”poppikaava”. Sitten käydään läpi musiikkikappaleiden rakenteeseen liittyviä asioita kuten 

termit (intro, a-osat, b-osat, c-osat) ja se, miten peruspopkappaleen kaava yleensä toimii.  

Kun yhdessä ollaan käyty läpi laulun tekemisen perusteita ja vähän myös kappaleen 

sovittamiseen liittyviä seikkoja, sovitaan yhteinen teema ja oppilaat alkavat työstämään 

omia sävellyksiään.  
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Oppilaat käyvät omien keskeneräisten kappaleidensa kanssa ohjauksessa pienryhmissä, 

joissa on yleensä kolme oppilasta. Pienryhmän ohjauskerta kestää aina kerrallaan puoli 

tuntia, jonka aikana kaikkien pienryhmäläisten omat sävellykset käydään läpi, ja pienryhmän 

muut jäsenet sekä opettaja antavat palautetta sävellyksistä. Näin oppilaat oppivat myös 

toisille annetusta palautteesta sekä oppivat itse antamaan palautetta. 

Kun sävellykset ovat valmiita, kaikki oppilaat esittävät oman sävellyksensä kitaran tai 

pianon säestyksellä koko ryhmälle, ja kappaleita aletaan sovittaa. Sovittaessa ryhmäläiset 

voivat hyödyntää myös toistensa osaamista. Oppilaat sovittavat kappaleet omasta 

taitotasostaan riippuen erilaisille kokoonpanoille. Sovitukset voivat olla orkesterisovituksia, 

kuorosovituksia tai bändisovituksia. Oppilaiden tulee nuotintaa omat kappaleensa sekä 

sovituksensa. Näin he oppivat hyödyntämään monipuolisesti musiikinteoreettista ja 

musiikkitietoon liittyvää osaamistaan. 

Kurssin lopuksi järjestetään konsertti, joka on avoin myös muulle yleisölle. Konsertti 

taltioidaan ja äänitetään. 

6.2 Oppimiskäsitykset ja käsitykset säveltämiskasvatuksesta 

Kysyin kaikissa haastatteluissa aluksi, mikä on haastateltavan käsitys siitä, mitä 

säveltämiskasvatus on. Jokaisen haastattelun lopussa pyysin vielä jokaista haastateltavaa 

kertomaan, onko heillä jokin tietty oppimiskäsitys tai oppimisteoria, johon heidän 

toteuttamansa säveltämiskasvatus perustuu. Lukiessani litteroimaani haastatteluaineistoa 

tulin siihen tulokseen, että käsitykset säveltämiskasvatuksesta ja toisaalta haastateltavien 

käsitykset oppimisesta yleensä ovat jollain tapaa rinnasteisia ja siksi päätin käsitellä niitä 

samassa luvussa. 

6.2.1 Lapsilähtöisyys 

Useat haastatelluista kertoivat oman säveltämiskasvatuksensa tai oman opettamisensa 

ylipäänsä olevan lapsilähtöistä. Näkökulmat lapsilähtöiseen opettamiseen olivat 

haastateltavien vastauksissa hiukan erilaisia. Oppilaiden tuntemus tuotiin muun muassa 

esille tärkeänä lapsilähtöisen opetuksen kulmakivenä. 
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H5: ”Niin kyllä..koska tää ei nyt vaan enää mee näin, että minä keskityn vain 

opettamiseen, kun jotkut lapset voi niin pahoin, että täytyy keskittyä siihen lapseen. Ja 

sitten kattoa, että mitä se kykenee ottamaan muuten vastaan ja opettaa sitten vähän siitä 

näkökulmasta.” 

 

H6: Mä olen tässä työuran aikana luonu semmosen oman tavan ja oman käsityksen siitä 

ja mulle se on niinku… Mä siis ajattelen että se on mulle se siis se mun opettaminen 

ylipäänsäkin, niin ei pelkästään säveltämiskasvatuksessa, vaan ylipäänsä. Niin se on tosi 

oppilaslähtöistä ja mun mielestä se oppilaan tuntemus on kaikkein tärkein opettajan 

työkalu. Että sun täytyy tietää minkälainen se sun oppilas on, että mitä se osaa ja jos sä 

tiedät, että sillä on vaikka jostakin syystä nyt huono hetki, niin sä tiedät että miten sitä 

käsitellään. Tai että jos sillä on hyvä hetki, niin miten sitä käsitellään. Ja mä ehkä näkisin 

niin, että mä en ehkä tällaseen (viittaa lasten kanssa säveltämiseen) lähtis, jos mä en aika 

hyvin tuntis mun oppilaita. 

 

Lisäksi useiden haastateltavien vastauksissa tuli esille lapsen kunnioittamisen ja 

kuuntelemisen tärkeys. Lapsi itse on oman sävellyksensä ja oppimisensa asiantuntija, ja 

opettajan tulee kunnioittaa hänen näkemystään ja pyrkiä kannustamaan kutakin lasta hänen 

yksilöllisyyttään tukevalla tavalla. 

 (H3 Kuvailee erästä oppilasta joka osallistuu biisikerhoon) 

H3: No tämän kaverin kanssa on niin, että joudutaan suorastaan väittelemään –ja se on 

todella mielenkiintosta väitellä niinku tämmösen neljäsluokkalaisen sällin kanssa. Kun 

mä oon joskus sanonut, että miten on, että tuliskohan sun teksti paremmin esille, jos sää 

vähän rauhoittaisit tätä? Niin sieltä voi myös tulla vastaukseksi että, ”ei, minä olen 

miettinyt tämän asian.” Vaikka se minun korvissa saattas kuulostaa aika sekopäiseltä. Ja 

vaikka sitä oltas käyty monneen kertaan ja huomattu, että siinä mennee kieli ihan solmuun, 

niin se keskustelu voi mennä niin, että ”Minä olen miettinyt tätä moneen kertaan ja minä 

olen kotonakin miettinyt tätä asiaa” Niin ei siihen oo mittään lissäämistä siinä vaiheessa 

sitten. Niin mä sanon sitten että selvä, että sinä olet säveltäjä. 
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H5: …(E)hkä siis jos voi sanoa, niin tämmöinen kokonaisvaltainen käsitys lapsesta, josta 

puhuttiinkin jo äskön, niin se on mulla lähtökohtana se lapsen luontainen luovuus ja se 

että hän ei todellakaan ole mikään kohde johon mä vaan isken tietoa tai kaajan jotakin, 

vaan lapsi on semmonen ajatteleva ja luova ihminen, joka…siis jos sille annetaan vaan se 

tila, nii heistä löytyy mitä ihmeellisempiä taitoja. 

 

Myös Westerlund ja Juntunen ottavat esille kirjassaan ”Musiikkikasvattaja – kohti 

reflektiivistä käytäntöä”, jossa he kirjoittavat reflektoinnin merkityksestä 

musiikkikasvattajan ammatillisessa kasvussa, että musiikinopetuksessa tulisi nykypäivänä 

pyrkiä pois ”parhaan” ja ”tehokkaimman” metodin ajatuksesta, eikä opetuksen lähtökohtana 

tulisi nähdä sitä, kenestä oppilaasta tulee paras tai teknisesti taitavin muusikko. 

Opetusmenetelmissä tulisi pyrkiä kehittämään oppijalähtöisesti monimenetelmällisyyttä, 

joka perustuu opettajan jatkuvaan reflektioon, jota hän harjoittaa aktiivisessa dialogissa 

oppilaidensa kanssa. Opettajan ja oppilaiden suhteessa tulisi vallita vastavuoroisuus. 

Kasvattajan tulisi tiedostaa aina oppilaan lähtökohdat sekä oppimisen konteksti ja 

erityispiirteet. (Juntunen & Westerlund, 2013, 7-12.) 

Useat haastatellut kasvattajat ottivat myös esille, kuinka opetustilanteessa tulisi opettajan 

olla aina ”tuntosarvet” herkillä sille, minkälaista ohjausta oppilaat juuri sillä hetkellä 

tarvitsevat ja toisaalta sille, onko juuri se hetki paras säveltämiselle. Tämä liittyy myös 

oppilaan ja opettajan väliseen vastavuoroisuuteen. 
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H4: Niin, että nää on just näitä, jotka liittyy tähän säveltämiskasvatukseen ja 

taidekasvatukseen, että pitää vähän sietää sitä epätietoisuutta. Että persoonan pitää 

sietää kaaosta. Kaaoksen sietokyky pitää olla hyvä. Ja kaikki ei välttämättä oo aina sun 

hallinnassa. Että se ei mee se prosessi välttämättä niin kun sä oot suunnitellu. Että kun 

opettajana meitä opetetaan tekemään tuntisuunnitelmia, ja jos sä oot hirveen tarkasti 

suunnitellu ja jos sun maailma romahtaa, jos se tuntisuunnitelma ei toteudu, niin sitten 

tää ei oo oikee työtapa sulle.  

 

H5: Kyllä. Ja sitten tämä, että lähtä lasten juttuihin mukaan. Musta tää herkkyys on niinku 

yks. Että meillä on ehkä vähän liikaa sitä, että meillä on niinku ne omat suunnitelmat, että 

mä en tiedä, että kuinka paljon teillä on enää nyt teidän koulutuksessa tämä 

minuuttisuunnitelmien tekemistä, ne on ihan höpön pöpö. Koska se on varmaan yks 

suurimpia esteitä antaa lasten luovuuden kukkia. 

 

 Että mun  mielestä sitä kyllä tarvitaan aika paljon juuri sitä herkkyyttä aikuiselta aistia 

sitä lasten maailmaa ja sitä fiilistä ja ehkä niinku musiikissakin, että eihän aina 

tosiaankaan joku säveltäminen onnistu. Että voihan olla että joku päivä kuunnellaan vaan 

musiikkia vaikka, että en mä tiedä, sitä pittää hirveen monella lailla, vähän niinku 

tuntosarvet pittää aina olla sillain niinku herkillä siinä hommassa.  

 

H6…(. J)a niinku sanoin, niin mä itse kutsuisin sitä semmoseksi hyvin oppilaslähtöiseksi 

ja oppilaantuntemus on se mun ykkösasia, mitä mä pidän erittäin tärkeänä asiana. 

Kaikessa opettamisessa, myös tässä. Niinku siihen liittyy myös se niinku mä sanoin tuossa, 

että jos huomaat, että tää ei nyt tän porukan kanssa onnistu, niin sitten pitää vaan uskaltaa 

sanoa, että ei onnistu, että ehkä joskus toiste. Että se on vaan vaatii hirveesti tuntosarvia.  
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Muhonen kirjoittaa, että opettajan on lasten sävellysprosessia tukeakseen ensiarvoisen 

tärkeää kuunnella oppilaiden tarpeita ja ohjata heitä hienovaraisesti sekä luoda ilmapiiri, 

jossa kaikkien ideoita ja mielipiteitä arvostetaan. Opettajan tulee uskoa jokaisen oppilaan 

luovaan potentiaaliin ja antaa jokaisen osallistua säveltämiseen omista lähtökohdistaan. 

(Muhonen, 2013, 88-89.) 

Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen kirjoittavat, että säveltämisen ohjaaminen peruskoulussa 

on tasapainon hakemista ohjatun toiminnan ja itsekseen tekemisen välillä. Oppilaiden tarve 

ohjaukseen voi olla hyvin erilainen. Osa oppilaista haluaa ja pystyy työskentelemään 

itsenäisesti, kun taas toiset tarvitsevat selkeitä malleja ja ohjausta säveltämisen tueksi. 

Opettajaa auttaa esimerkiksi käsitys oppilaiden rohkeudesta ja musiikillisista taidoista. 

(Karjalainen-Väkevä & Nikkanen, 2013, 69.) 

Opettaja voi toimia tavalla, joka sallii oppilaille luovan tilan ja auttaa löytämään musiikin 

sellaisena, kuin se on merkityksellinen juuri kyseessä olevalle oppilaalle. Kun luova ja 

salliva asenne yleistetään koskemaan koko ryhmää, sen jäsenillä on hyvät mahdollisuudet 

kasvaa persoonallisiksi yksilöiksi. He voivat vahvistaa erityispiirteitään ja luovaa 

asennettaan, jotka vahvistavat yhteisössä muun muassa suvaitsevaisuutta. (Kurkela 1997, 

405.) 

Huhtanen-Hildenin mukaan musiikin oppimisen tilanne ylipäänsä on herkkä paikka ja se 

sisältää ihmistä syvältä koskettavia ulottuvuuksia. Wiggins kirjoittaa, että musisoiminen ja 

musiikin tekeminen asettaa myös aikuisen ammattimuusikon haavoittuvaan tilaan. 

Sävellysten jakaminen toisten kanssa on hyvin herkkä tilanne, koska silloin asettaa itsensä 

alttiiksi toisten arvioinnille. Sillä voi olla kauaskantoisia merkityksiä ihmisen kasvulle ja 

elämälle. Siksi ei ole samantekevää, minkälaisella asenteella opettaja oppilaansa kohtaa. 

Palautteen annossa tulisi olla hyvin sensitiivinen. Avoimuus ja itsensä haavoittuvaan tilaan 

asettaminen on keskeistä  oppilaiden säveltäjänä ja muusikkona kehittymiselle. Turvallinen 

oppimisympäristö antaa oppilaille mahdollisuuden musiikillisen luovuuden kehittymiseen. 

(Huhtanen-Hilden, 2012, 159-160; Wiggins, 2011, 355-367.) 

Huhtala-Hildenin mukaan musiikin opetuksessa tarvitaan herkkiä tuntosarvia ja 

sensitiivisyyttä. Musiikin opetuksessa ei ole kyse pelkästään taiteellisesta, motorisesta ja 

tiedollisesta suorittamisesta, vaan ihmisen kohtaamisesta ja hyväksymisestä musiikillisen 

toiminnan kautta. Oppimiskokemukset ratkaisevat usein sen, löytääkö ihminen musiikista ja 
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taiteesta itselleen elämänsisältöä. Wigginsin kirjoittaa musiikinopetuksessa tulisi vaalia ja 

kasvattaa oppilaiden tunnetta siitä, että he kaikki ovat  tarpeellisia musisointi ja 

sävellysprosessissa. Lisäksi tulisi kehittää oppilaiden optimismia ja uskoa omiin kykyihinsä, 

heidän sisäistä autonomiaansa, itseluottamustaan, heidän minäpystyvyyttään, musiikillisia 

taitojaan ja tietojaan. (Huhtanen-Hilden, 2012, 159-160; Wiggins, 2011, 355-367.) 

Opettajan kannalta ahdistavaa voi olla, että luovaa prosessia ei voi pakottaa tapahtumaan 

toisessa ihmisessä. Vaatiminen synnyttää ainoastaan ahdistusta ja torjuvan 

puolustusreaktion. On vain annettava mahdollisuus ja sitten odotettava. Luova asenne on 

itsen toteuttamista avoimessa vuorovaikutuksessa ulkoisen todellisuuden kanssa. Sen 

edellytyksenä on suhteellinen ulkoinen ja sisäinen vapaus, joka toteutuu sitä paremmin, mitä 

joustavammin ympäristö alusta asti sen yksilölle uskaltaa sallia ja kykenee tukemaan. 

(Kurkela, 1997, 402.) 

Lapsilähtöisiä näkökulmia säveltämiskasvatukseen olivat myös toiminnallinen oppiminen ja 

tekemällä oppiminen sekä jaettu asiantuntijuus. Näissäkin näkökulmissa vaikutti taustalla 

voimakkaasti oppilaiden tarpeiden tunnistaminen ja säveltämisen ohjaaminen yksilölliset 

oppimistarpeet huomioiden. Jaetun asiantuntijuuden hyödyntäminen laajensi palautteen 

antamista ja ohjaamista myös muille oppilaille, jolloin lapset ja nuoret saivat palautetta ja 

tukea säveltämisprosessiinsa opettajan lisäksi myös muilta oppilailta. Koko ryhmän kanssa 

tehtävien ryhmäsävellysten ja yksilösävellysten lisäksi oppilaat saattoivat tehdä sävellyksiä 

myös pienryhmissä tai parina, jolloin oppilaat pystyivät saamaan tukea toisiltaan ja 

pohtimaan sävellykseensä liittyviä ratkaisuja yhdessä. 

H5: Ja sitten se että ei tarvi tehä yksin. Se on ehkä yks semmonen, että tehhään vaikka 

ryhmässä tai sitten…siis jokkainen, mulla on se sitten että jos vaikka porukassa 

sanotetaan vaikka jotakin, niin jokaisella pitää tulla ainakin yks sana siitä, että kaikki 

osallistuu, ja kaikki kokee sitten että se oma nimi on sitten siellä, että mä oon tässä ollu 

mukana. 

 

H3: joo se on niinku idea, että kun yheltä loppuu idikset, niin toinen auttaa:(..)…paitsi 

että tässä on luomisprosessista tietysti kysymys, niin tässä on yhteistoiminnasta kysymys. 
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Täällä yllättäen semmoset ns. toisilleen sopimattomat tyypit tekevät musiikillista 

yhteistyötä. (kertoo siitä, kuinka oppilaat työskentelevät biisikerhossa) 

 

H4 kertoo siitä kun sävellys- ja sanoituskurssilla oppilaat käyvät yhdessä 

pienryhmäohjauksessa. 

H4:…(…).. (S)itten ne alkaa käydä niin sanotuilla yksilötunneilla, että ne tekee kolme 

henkeä aina puoli tuntia täällä. Ja jokainen siis tekee omaa biisiä tai pareittain. Mutta jos 

ne tekee pareittain, niin pitää olla tosi tarkka, että toinen ei vaan mee siivellä. 

 

  Ne tulee tänne esim. valmiin tekstin kanssa, mitä ne on yksin työstäny ja me annetaan 

rehellistä palautetta. Ja ne muut kuuntelee siis, eli siinä opitaan samalla, kun ne kaikki 

kolme biisiä aina käydään siinä kerralla. Ja siinä siis kaikki antaa palautetta ja me 

opettajat annetaan rehellistä palautetta, että meijän mielestä ei toimi tai meijän mielestä 

toimii. 

 

Airolan ym. mukaan oppilaiden yhteisen asiantuntijuuden hyödyntäminen ja yhdessä 

oppiminen säveltämistehtävien parissa on luonut heidän opetusryhmiinsä turvallisuutta ja 

tasa-arvoisuutta. Oppilaiden oppiessa hakemaan apua toisiltaan ja ohjaamaan toisiaan voi 

opettaja välillä kokea jopa olevansa lähes tarpeeton. (Airola, Ahvenjärvi, Ilomäki & 

Tuomela, 2012, 43.) 

Myös Kuoppamäki kirjoittaa, että kun oppilaiden sallii antaa ohjata toisiaan ja opettaa heitä 

hyödyntämään ryhmässä vallitsevaa asiantuntijuutta kollektiivisena voimavarana, 

oppilaiden sensitiivisyys toisiaan kohtaan kasvaa. Myös heidän taitonsa katsoa asioita 

toisesta perspektiivistä kasvaa rakentaen siten tärkeitä kokemuksia yhteisöllisestä 

vuorovaikutuksesta ja toimijuudesta osana maailmaa, jossa elämme. (Kuoppamäki, 2013, 

167.) 

Faultleyn mukaan ryhmämuotoinen työskentely säveltämistehtävissä toteuttaa myös 

Vygotskin ajatusta lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuvasta oppimisesta. Hän on 
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havainnut, että pienryhmissä säveltäessään oppilaat suoriutuvat sävellystehtävistä 

paremmin, kuin yksin työskennellessään. Hänen mukaansa opettajan tulisi kiinnittää 

huomiota ryhmien kokoonpanoja miettiessään siihen, että oppilailla olisi erilaista osaamista 

musiikin eri osa-alueilta, jotta he oppisivat sävellysprosessin aikana toisiltaan myös uusia 

musiikillisia taitoja. Näin myös oppilaiden sävellyksistä tulee monipuolisempia. (Faultley, 

2005, 39-57.) 

6.2.2 Oppilaat säveltäjinä 

Kaikki haastatteluun osallistuneet näkivät oppilaiden säveltämisprosessin merkityksellisenä. 

Termin `säveltäminen` käyttö pohditutti kuitenkin osaa musiikkikasvattajista. 

H4:…(..)..mutta säveltäminen on huono sana. Siis mä ite vähän miellän sen ja säveltäjät 

kans, kun jos mä sanon, että nyt me sävelletään, niin säveltäjät kammoksuu sitä, että ette 

te sävellä te leikitte. Te improvisoitte, se on eri asia, kun säveltäminen, koska säveltäminen 

vaatii monta vuotta opiskelua, niinku se vaatiikin. Siis Sibelius-akatemiassa voi opiskella 

säveltämistä ja sinne on päässy meiltä yks opiskelija muistaakseni, että se..siis kun 

puhutaan sen tason säveltämisestä…siis pitää muistaa, että mitä termiä käytetään. Sen 

takia mä olisin tarkka siitä, että mistä kontekstista puhutaan, kun mietitään, että mitä 

valmiuksia tarvitaan.  

 

H6:….mutta että se tavallaan, että miksi mä aloin tekemään sitä, oli se, että ne (oppilaat) 

huomais että ei tää oo mittää ydinfysiikkaa, että nää laulut ja niiden tekeminen…no 

semmonen oikea säveltäminenhän on tietenkin eri asia, mutta että ne huomaa, että tällä 

lailla sitä voi tehä.  

Esimerkiksi Glover kirjoittaa että suuri yleisö ei juuri tunne lasten tekemää musiikkia. Hän 

epäilee tämän johtuvan osaksi siitä, että koska länsimäisen musiikin klassiset 

säveltäjämestarit ovat edelleen säilyneet säveltämisen esikuvina kouluissa, lasten tekemää 

musiikkia ei yleisesti arvosteta kovin korkealle. (Glover, 2000, 5-10.) 

Myös Ervasti, Muhonen ja Tikkanen kirjoittavat, että säveltämis-käsitteeseen on liitetty 

perinteisesti jonkinlainen statusajattelu. Länsimaisen taidemusiikin traditiossa säveltäminen 

liitetään eksperttiyteen ja valmiin sävellyksen korkeaan laatuun sekä siihen, että säveltäjän 
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tulee myös yksin kyetä nuotintamaan tai muuten dokumentoimaan valmis teoksensa. Tästä 

syystä säveltämis-käsitteelle on pedagogisessa kontekstissa etsitty kiertoilmaisuja, kuten 

”sepittäminen” tai ”äänisommitelmat”. (Ervasti, Muhonen & Tikkanen, 2013, 252.)  

Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen kirjoittavat myös, että useimpien tällä hetkellä 

työskentelevien musiikkikasvattajien oma koulutus on painottunut muiden säveltämän 

musiikin esittämiseen. Siitä syystä heidän voi olla vaikea hypätä itse säveltäjän rooliin ja 

toisaalta tarjota tätä mahdollisuutta myös oppilaille. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen, 

2013, 68.) 

 

H4: Säveltämiskasvatus ahaa…no tästäkin on niin hirveen paljon eri…mä ite puhun 

mielummin musiikillisesta keksimisestä. Se mitä se on pohjimmiltaan niin musiikillinen 

keksiminen ja improvisointi on ne sanat,…(…).. Mutta mä itse ajattelen että musiikillinen 

keksiminen, siis sitä se  kaikki kaikenlainen siis on. 

 

 

Säveltäminen voidaan kuitenkin ymmärtää myös laajassa merkityksessä, jolloin säveltäjä 

voi olla myös joku muu kuin asiaan vihkiytynyt ammattisäveltäjä. Ojala ja Väkevä 

määrittelevät, että tällöin säveltäminen ymmärretään laajemmassa kontekstissa musisoinnin 

muotona, jolla on erilaisia ilmiasuja, arvoja ja arvostuksia eri musiikillisissa käytänteissä. 

(Ojala & Väkevä, 2013, 10-23.) 

Kaikki haastatellut kasvattajat toivatkin esille, että tärkeä osa säveltämiskasvatusta on myös 

tuoda esille ja näyttää lasten ja nuorten sävellyksille kuuluva arvostus ja poistaa omalla 

toiminnallaan ja esimerkillään säveltämiseen liittyvä myyttisyys ja ajattelu, että siihen 

pystyvät vain ammattikoulutetut säveltäjät. 

H1: …(J)a ehkä semmonen, että siitä säveltämisestä haluais niinku omalla toiminnallaan 

ja esimerkillään ja yhdessä tekemisellä poistaa semmosen jonkun myytin, että se olis 

jotain johon kykenee vain jotkut….(…)… Niin ja vähän sama asia, että poistetaan siitä se, 

että pitäis osata jotain termejä, tai pitäis osata jotain sävellajeja tai tahtilajeja tai 
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tämmöstä. Ei säveltäminen kaipaa semmosta, jos sitä ajatellaan niinku isossa kuvassa ja 

semmosessa vapaassa ja laajassa kuvassa. 

 

H5:…(..)…(J)a oikeastaan sitä mä ajattelen, että säveltämiskasvatus on lasten 

keskuudessa. Että ymmärtää se asian yksinkertaisuus, että kuka vaan voi tehdä, että jos 

sulla on joku ajatus, jonka sä haluat toiselle kertoa, niin sä voit sen kertoa sävelin ja se 

koskettaa paljon enemmän, kuin se, että sä vaan sanot sen tässä. Että sitä ma ajattelen, 

että sen ei tarvitse olla niin korkealentoista…(…)… Mutta tavallaan just lapsille 

nimenomaan tämä ajatus, että kuka vaan meistä voi, vaikka olis kuin pieni.  

 

Myös Huhtanen-Hilden kirjoittaa, että musiikinopetuskulttuurissa oppimisen päähenkilöksi 

tulisi nostaa oppija hänen iästään ja taitotasostaan riippumatta. Jokaisella tulisi olla oikeus 

luoda ja tuottaa musiikkia, eikä sitä tulisi määrittää vain lahjakkaiden ja osaavien 

yksinoikeudeksi. (Huhtanen-Hilden, 2012, 159-160.) 

Se, että lasten ja nuorten luovuuden hedelmiä arvostetaan, on tärkeää myös musiikillisen 

luovuuden mahdollistumiselle. Esimerkiksi se, että lapset saavat esittää sävellyksiään 

julkisesti suurelle yleisölle, on tärkeä osa heidän sävellysprosessiaan.  

 

H6:…(..)..(E)ttä mä ajattelin, että se (laulu) oli onnistunu, koska ne lapset oli sitä mieltä, 

ja ne oli niin ylpeitä siitä, kun me esitettiin se siellä joulujuhlassa. Ja se vielä siellä oikein 

sanottiin, että tää on oppilaiden itte tekemä laulu, niin ne oli niin onnellisia siitä. 

 

H4:…. (j)a sitten on konsertti juhlasalissa, joka on aina yleensä tosi tosi suosittu. Ne on 

hienoja konsertteja ja me päästään ihan niiden mittakaavassa isolla lavalle esiintymään 

siis tuo juhlasalin lava. Ja tehdään äänentoistot ja ne äänitetään ne konsertit 

liveäänitteenä. Kyllä siellä on hienoja biisejä tullu! 
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Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen kirjoittavat, että esittäminen on tärkeä osa oppilaiden 

säveltämisprosessia. Esitykset tukevat oppilaiden oppimisprosessia, kun ne järjestetään 

sopivissa tilanteissa ja oppilaat pääsevät venymään turvallisesti oman mukavuusalueensa 

rajojen yli. Opettajan täytyy kuitenkin olla tarkka esityksiä suunnitellessaan, koska liian 

suureen tapahtumaan viety keskeneräinen esitys voi jättää oppilaille ikävän tunteen omista 

taidoista ja koko säveltämisprosessista. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen, 2013, 75-76.) 

6.2.3 Opettajan esimerkki 

Myös opettajan oma esimerkki säveltäjänä nähtiin merkityksellisenä. Se että oppilaat 

näkevät, että heidän oma opettajansa voi myös säveltää ja tuo rohkeasti omia teoksiaan myös 

lasten arvioitavaksi, tuotiin esille seikkana, joka poisti muutaman haastatellun 

musiikkikasvattajan mielestä säveltämiseen liittyviä ennakkoluuloja.  

H5:….(..)…(J)a lapset on niinku nähny tätä jatkuvasti, siis vuosia ja vuosia, että me 

tehhään tällä lailla (viittaa itse laulujen säveltämiseen ja sanoittamiseen)….(..)…(E)ttä 

mekin voidaan tehdä, eikä olla mitään semmosia vaikeasti lähestyttäviä, jotakin hienoja 

Beethoveneita…Niin ei semmosia, vaan ihan tavallisia tassukoita. Ja sitten aina viedään 

tietysti lapsille ne laulettavaksi ja lapset testaa ne. Ja me aina sanotaankin, että se paras 

palaute tulee teiltä. Että jos nää ei oo hyviä, niin ette te halua näitä laulaa, mutta jos nää 

on hyviä, niin sitten näitä käytetään. Ja sitten niitä on käytetty ja niistä on tehty 

musikaaleja ja kaikkea. Ja tavallaan mä uskon siihen, että se on niin paljon se ajatus vaan, 

että me tehhään tämmöstä ja meillä tehhään meijän koulussa näin ja minäkin pystyn tehhä 

näin. Että minä keksin nyt aiheen nallesta, joka on yksinäinen ja kirjoitan kotona ja sitten 

se lähtee niinku sellaisesta palosta siihen. 

 

H4: Opettajalla pitää olla tietynlainen persoona ja pitää olla hyvä itsetunto, että tietää 

mitä ollaan tekemässä ja uskaltaa siinä mielessä mokata siinä mielessä, että sä annat 

ittestäs koko ajan. Siis mun teesi on että moka on lahja ja mä oon koko ajan ja mun 

oppilaat on sen aika hyvin ottanu  käyttöön, että ne vähän vitsailee sillä, mutta se on mun. 

Siis mä en tiedä yhtään ihmistä, joka ois kulkenu tätä elämäänsä mokaamatta, että mä 

mokaan koko ajan! Siis mä en oo todellakaan mikään mestarisäveltäjä itse, siis mä teen 

biisejä koko ajan ja niit on esitetty ja musta ois ihanaa tarjota biisejä eteenpäin tonne, 
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mutta pitäis olla hirveen paljon enempi aktiivisempi ja jaksaa. ..(…).. Mutta pitää olla 

unelmia itellä, ja pitää uskoo ja pitää olla innostunu ja pitää luottaa oppilaisiin. 

Korpisen mukaan kasvattajan terve itsetunto on yksi hänen keskeinen persoonallinen 

työvälineensä. Se, kuinka opettaja kokee itsensä, heijastuu siihen kuinka hän kohtelee 

oppilaita. Terveen minäkuvan ja hyvän itsetunnon omaava opettaja luo luokkaympäristön, 

jossa oppilaat saavat enemmän vastuuta ja heitä kunnioitetaan yksilöinä. Tällaisessa 

ilmapiirissä oppilaat ilmentävät enemmän luovaa ajattelua. (Korpinen, 2007, 9.) 

Myös Muhonen kirjoittaa opettajan esimerkin tärkeydestä. Hänen mukaansa oppilaiden 

motivaatio, halu ja kiinnostus säveltämiseen voi syntyä siitä, kun he kuulevat opettajan omia 

sävellyksiä tai toisten lasten tekemiä sävellyksiä. (Muhonen, 2013, 91.) 

Karjalainen-Väkevän ja Nikkasen mukaan opettajalla on erilaisia rooleja oppilaiden 

sävellyksen ohjaajana. Opettaja voi toimia mahdollistajana, kannustajana, mallin antajana, 

taiteellisena tuottajana tai haastajana. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen, 2013, 76-81.) 

Mahdollistajana opettaja luo säveltämiseen kannustavat puitteet ja ilmapiirin. Opettaja voi 

tuoda säveltämisen osaksi koulun toimintakulttuuria ja oppilaat voivat tällöin tarttua siihen 

mahdollisuutena, joka heille suodaan. Kannustajana opettaja innostaa oppilaita ja antaa 

positiivista palautetta heidän sävellysprosessistaan. Näin oppilaat saadaan tuottamaan luovia 

ideoita ja rajoittamaan itsekritiikkiä. Musiikillinen luominen vaatii mielikuvituksen 

käyttämistä ja liika kritiikki ja muut vaatimukset voivat rajoittaa ideoiden syntymistä. Mallin 

antajana opettaja on oppilaiden sävellysprosessissa eräänlainen tyylikonsultti. Hän antaa 

suuntaviivoja sävellyksen etenemiseen ja antaa neuvoja esimerkiksi tyyliin liittyen. Jos 

oppilaat haluavat säveltää vaikkapa pop-balladin, voi opettaja antaa heille 

kuunteluesimerkkejä ja erotella niistä oppilaille tyylille ominaisia piirteitä. Taiteellisena 

tuottajana opettaja voi tehdä sovitusehdotuksia oppilaiden tuottamiin sävellyksiin tai auttaa 

viimeistelyssä. Tässäkin roolissa on tärkeää, että opettaja antaa oppilaille vaihtoehtoja, eikä 

sanele omasta mielestään oikeita ratkaisuja. Haastajana opettaja kannustaa oppilaita 

kokeilemaan uusia yllättäviä ratkaisuvaihtoehtoja ja pyrkii kannustavalla tavalla avartamaan 

oppilaiden näkökulmia ja kehittämään heidän muusikkouttaan ja säveltäjyyttään. 

(Karjalainen-Väkevä & Nikkanen, 2013, 76-81.) 
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6.2.4 Luovan prosessin merkityksellisyys säveltämisessä 

Osa haastatelluista musiikkikasvattajista nosti esille, että heidän käsityksensä mukaan 

nimenomaan säveltämisen prosessi on säveltämiskasvatuksessa merkityksellinen, ei 

niinkään lopputulos. Toki tuotiin esille myös, että on tärkeä saattaa prosessi loppuun, jotta 

säveltämisestä ei jää epäonnistunut tai keskeneräinen kokemus. 

H1: Ja sitten me puhutaan siitä, että näissä meidän työpajoissa tai meidän toiminnassa 

yhteisöllisessä säveltämisessä se säveltäminen on se prosessi, ei välttämättä se tuote ja 

tuotos, vaan se prosessi mitä tapahtuu. Mitä meijän pään sisällä tapahtuu ja mitä meijän 

luovassa osassa tapahtuu. Se on sitä säveltämistä. 

 

H6: ..(..) Ja sitten se niinku se lopputulos ei aina välttämättä oo mikkään julkaisukelpoinen 

juttu, mutta se prosessi on se juttu ja että ne saa siitä sen onnistumisen tunteen että sillain 

mää niinku ajattelen niinku omalla kohallani sitä sävellyskasvatusta. 

Merkityksellisenä nähtiin erityisesti se, että lapsille tarjottiin myös musiikinopetuksessa 

luovuuskasvatusta, jossa lapset pääsivät tuomaan esille omia luovia visioitaan joko koko 

ryhmän yhteisenä sävellyksenä tai yksilöiden omina tuotoksina.  

H6: No mää ajattelen sen sillä lailla, että jos mää ajattelen niinku oman työn kautta, niin 

Mää ajattelen sen sillä tavalla, että tietenkin siinä on se käytännön tekeminen, että miten 

sitä säveltämistä tehdään, mutta se on ehkä enempikin semmosta luovuuskasvatusta 

oppilaille, että ne huomaa, että me osataan ja me pystytään ja että me saadaan aikaiseksi 

jotakin tämmöstä. Että se on taidekasvatusta ja luovuuskasvatusta, että mun mielestä se 

säveltäminen on sellainen pieni osa sellaista isompaa kokonaisuutta. 
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H1: No sillä tavalla ainakin laajentaa omaa ajatustaan, tai se on ainakin ittelle tehnyt 

hyvää niin laajentaa semmoseen, kun puhutaan  osaamisesta ja lahjakkuudesta ja 

tämmösestä…niin lahjakkuutta on paljon enemmän kuin se mitä me nähdään ja mikä tulee 

ulos. Mikä tulee esille, että on pitäny oikein opetella pois semmosesta hiljainen lapsi on 

jotenkin yksinkertaisempi ja tyhmempi lapsi, kuin se, joka on aktiivinen. Tai sitten jos 

puhutaan musiikillisesta lahjakkuudesta, niin se ei ole pelkästään soittamista eikä 

säveltämisen osaamista, tai musiikin termistöä, vaan se musiikillinen lahjakkuus on 

paljon muuta. Vaan se  musiikillinen lahjakkuus on paljon laajempaa. Me puhutaan 

semmosesta termistä, kun hiljainen… 

H2: …luovuus. 

H1: niin hiljainen luovuus, joka niin kun on, kun me ei vaadita, että se tulee ulos.  

H1: Niin hiljainen luovuus. Ja toisaalta meidän tavoite on aukaista ja toisaalta myös 

välttää luovuuden lukkoja, mitä meissä on ja mitä meihin kaiken aikaa muodostuu. 

Luovuuden lukot on semmosia asioita…ne voi olla ihan konkreettisia asioita tai ne voi 

olla jotakin musta tuntuu -asioita, jotka rajaa meidän luovuutta. Tai rajaa meitä… 

 

6.2.5 Opettajan oma intuitio 

Useat haastatelluista eivät nimenneet mitään tiettyä oppimiskäsitystä tai teoriaa, johon 

heidän toteuttamansa säveltämiskasvatus perustui. He mielsivät sen olevan osa laajempaa 

opetuksellista filosofiaa, joka toimi heidän koko opettajuutensa taustalla. Koska 

säveltämiskasvatus miellettiin myös opettajan näkökulmasta vahvasti tekemällä 

oppimiseksi, osa musiikkikasvattajista halusi pitää sen myös tietoisesti irti teoriasta. Tuotiin 

kuitenkin esille, että kaikki kasvattajan omaksuma ”hiljainen tieto” varmasti vaikutti siihen, 

kuinka hän säveltämiskasvatusta toteutti. 
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H1: Varmaan just toi niinku toi teoriapohja, että se juttu on ihan oikeesti se, että me ei 

hirveen aktiivisesti…tai me vältetään ajattelemasta teoreettisesti näitä asioita, koska me 

varmaan ajatellaan, että meille tulee siitä niitä luovuuden lukkoja! Että pystytään 

toimimaan, me pystymme vapaammin toimimaan omassa roolissamme siinä vetäjänä ja 

esimerkin antajina, kun me ei ajatella ja sidota sitä mihinkään! 

H2: Kyllähän todellisuudessa ne kaikki on siellä, ja kyllähän se niihin lapsiinkin 

vaikuttaa…että kuinkas ollakaan, tämähän menikin pentatoonisen asteikon mukaisesti, 

mutta ei me puhuta siitä, eikä kukaan puhu, eikä sillä oo merkitystä, niinku niillä sanoilla 

ei ole merkitystä, mutta kyllähän ne vaikuttaa ja on olemassa  

H1: Mutta se on varmaan hyvin vahvasti tietoinen ja vahvasti tiedostamaton valinta 

meillä. 

 

H3: No en kyllä ossaa antaa mittään teorioita, kyllä tää pohjimmiltaan niinku mun kohalla 

on niinku vaistonvaraista ja täällä on niinku mun omat nautinnon halut pohjalla  että mää 

niinku itte nautin tämmöisestä toiminnasta. Että en kyllä osaa antaa teoreettista 

viitekehystä, että onko tämä behaviorististä vai mihin nojaavaa… 

 

H6: ääk mä justiinsa ajattelin, kun mä tiesin, että sä oot tulossa, että toivottavasti se ei 

kysy mittään kasvatustieteestä, kun mä en enää muista mistään mittään, että mä vaan 

opetan! Mutta niin siis mä en ihan oikeestikaan muista yhenkään teorian nimeä, oikeesti. 

Että mä olen tässä työuran aikana luonu semmosen oman tavan ja oman käsityksen siitä 

ja mulle se on niinku. Mä siis ajattelen että se on mulle se siis se mun opettaminen 

ylipäänsäkin, niin ei pelkästään tässä, vaan ylipäänsä. Niin se on tosi oppilaslähtöistä ja 

mun mielestä se oppilaan tuntemus on kaikkein tärkein opettajan työkalu. 
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6.3 Mitä voi oppia säveltämällä? 

Keskustelimme haastatteluissa myös siitä, minkälaisia oppisisältöjä tai asioita 

säveltämiskasvatuksen avulla voi opettaa. Asiat, joita voi opettaa ja oppia liittyvät 

pedagogisesti säveltämiskasvatuksen merkitykseen. 

6.3.1 Musiikin oppisisällöt 

Musiikkikasvattajat toivat haastatteluissa esille, että säveltämiskasvatuksen avulla voi 

opettaa muun muassa musiikin eri oppisisältöjä. Esimerkiksi musiikinteorian opetukseen 

ajateltiin säveltämisen tuovan lisämotivaatiota oppilaille. Säveltämisen kautta oppilaille voi 

syntyä ymmärrys siitä, mihin esimerkiksi erilaisia sointuja ja asteikkoja voi hyödyntää 

musiikissa ja mikä merkitys niillä on. Lisäksi ajateltiin, että omien sävellysten kautta 

oppilaat alkoivat tarkastella ja analysoida esimerkiksi musiikinkirjassa olevia kappaleita 

uudella tavalla. 

(Kysymys on, saavatko oppilaat biisikerhosta jotain sellaista, jota eivät opi 

musiikintunneilla) 

H3: No taatusti ne saavat ja ainakin se vie sen…siis no yhteismusisointi on ainakin 

semmonen ykkösasia musatunneilla, mutta täällä se ei taas ole ykkösasia, mutta täällä ne 

ihan huomaamattaankin saa paljon syvemmän kuvan siitä, että no jos me vaan otetaan 

kirja auki niin se oli vain laulu, se oli mukava laulu, se oli hyvä laulu tai huono laulu, 

surullinen tai ilonen, mutta nyt kun nämä tekevät niitä, niin ne on kaikki tehneeet surullisia 

ja iloisia lauluja, niin ne huomaamattaan pääsee paljon syvemmälle sinne pinnan alle.  Ja 

kyllä mää oon ollu niin ku huomaavinani näistä että se tulee musiikkitunneilla näillä 

samoilla lapsilla sitten esille se semmonen ymmärrys, että kuulee niiden kommenteista, 

että millä tavalla ne kommentoi jotakin ammattisäveltäjien tekemiä lauluja, että tässä oli 

tämmöset hyvät kohat ja olipa hyvä teksti ja tämmöset. 

 

H4: Ja sitten tämmösen nykymusiikin kurssilla me sävelletään itse. Ja se on sitten ihan 

selkeesti just niinku kakstoistasäveljärjästelmää tai lähetään siihen filosofiaan, että mikä 

on musiikkia, eli voidaan vaikka soittaa kehosoittimilla tai soitetaan soittimia eritavoilla, 
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etsitään ääniä, rakennetaan soittimia. Teoriassa voidaan keksiä erilaisia tavujuttuja, eri 

rytmijuttuja, melodioita. 

 

Kysymys on, mitä musiikin oppisisältöjä voidaan opettaa säveltämiskasvatuksen avulla. 

H5:Siis ihan varmasti kaikkee teoreettista ja justiinsa ylipäänsä ihan kaikkea. Totta kai 

siis kaikkea..nuottien kestot…mitä tahansa siis dynamiikkaa… 

…(..)…Tai sitten otetaan vaikka että otetaanpa vaikka tää sun sävellys ja laitetaan siihen 

vaikka joku esittämismerkki, että nopeasti tai sitten joku oikein largo sieltä että voishan 

näitä…ja kaikenlaista siis oppilaan tasoisesti. Ja sehän onkin aika tärkeä, kun teoria 

koetaan usein aika tylsänä, niin tuossa olis yks väline siihen siis.  No sehän on laaja 

se…mutta mun mielestä se ois kuitenkin nerokasta liittää se juuri tähän teoreettiseen 

puoleen…ja voihan sillä harmoniaa ehkä kans…niinku mä aattelen, että niistä 

lauluistahan voi hirmu monen tyylisiäkin tulla…ja mitä ne lapset niihin laittaa…(..)… 

Ja voisko sen liittää kans vaikka kitaran sointuihin tai pianolla käydä kolmisointuja, koska 

ei ne yleensä oo kovin vaikeita, kun ne on aika lyhyitä. Ja tätäkin ideaa mä oon paljon 

kertonu lapsille, että noin puolet lauluista voi melkein kolmella soinnulla soittaa. Että ei 

tarvii kovin paljoa hallita, että näitä helponnettuja sointuja kitarastakin, niin ehkä 

sellaseenkin. 
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H6: No varmaan melkein kaikkee voi opettaa sitä kautta. Että mä en nyt tiedä, että mitä 

sä ajattelet opetussisällöillä, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että noin niinku lyhyesti 

sanottuna musiikin opetussuunnitelma pitää sisällään laulamista, soittamista, 

kuuntelemista ja musiikkiliikuntaa. Niin kaikkia näitähän voi tehä sitten.  Että se prosessi 

jo sinällään, niin siinähän ne oppii jo sellaisia perusasioita, kuten vaikka rytmiikkaa, jota 

tarvitaan sekä laulamisessa, että soittamisessa.  Ja niinku mä sanoin, niin siihen on hyvä 

integroida äidinkieltä, kun tehdään niitä tekstejä. Ja sitten kun se laulu on valmis, niin 

siihen voidaan ottaa sitä laulamista ja soittamista ja sitten niinku meilläkin esimerkiksi 

oli, niin vielä vähän liikuntaa siihen lisäksi. Että mun mielestä se tulee todella laaja-

alaisesti, että siinä tulee oikeastaan kaikki ne osa-alueet. Tuleehan siinä vielä se 

kuunteleminenkin, kun niiden pitää kuunnella sitä, kun opettaja soittaa että vaikka 

tämmönen melodia ja näin ja että siihen tulis tämmöinen jatko tai tämmöinen jatko, että 

tässä vaiheessa me siis tehtiin niin, että mä soitin pianolla ne, koska sillä lailla ne 

paremmin hahmotti sen. Että siinä kyllä tarvittiin todella semmosta keskittynyttä 

kuuntelemista.  Että pidän kyllä sitä aivan todella kokonaisvaltaisena prosessina 

musiikinopettamisessa just näiden osa-alueiden kautta. 

 

Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen kirjoittavat, että säveltämisprosessin eri vaiheissa 

oppiminen tapahtuu kunkin oppilaan omista lähtökohdista. Oppilaat oppivat eri asioita, eikä 

yksiselitteisiä oppimistuloksia ole välttämättä helppo osoittaa. Prosessia kannattaa 

reflektoida yhdessä oppilaiden kanssa, jolloin voidaan yhdessä nostaa esille merkityksellisiä 

asioita ja siten tehdä oppimista näkyvämmäksi ja jäsennellymmäksi. (Karjalainen-Väkevä 

& Nikkanen, 2013, 82.) 

6.3.2 Integrointi muihin oppiaineisiin 

Haastatellut musiikkikasvattajat kokivat, että säveltämiskasvatus oli erittäin luontevaa 

integroida äidinkieleen, koska omien kappaleiden sanoittamisen yhteydessä voitiin opiskella 

esimerkiksi runojen tai laululyriikan kirjoitusta sekä tarkastella esimerkiksi pienempien 

oppilaiden kanssa sanojen tavumääriä ja tavurakenteita. 
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H5: …(N)o nimenomaan äidinkielen opetuksessa vaikka kaikki runot, tietysti ne on 

ainakin ja kaikki pienet tarinat, jotka pystyy muuttamaan aika helposti lauluksi. Matti 

(H5:den kollega, nimi muutettu) on siitä vaikka hyvä esimerkki, se ei koskaan tee mitään 

laulun sanoja, vaan se kertoo pitkää tarinaa, jossa on joku mitä kertaillaan välissä, tai 

sitten siinä on c-osat vielä…eli tarinan kirjoittaminen. Kaikenlaiset tarinat tukee mun 

mielestä hyvin ja sitten ihan tämmöinen tarinan kertominen, että kerrotaan ihan näin 

vaikka niistä kuvakorteista. 

 

H6 : ..( J)a no ehkä se äidinkieli on selkeimmin siihen yhdistettävissä, mutta esimerkiksi 

mehän tehtiin sen mun oman luokan kanssa ja rinnakkaisluokka teki kans, kun mä opetin 

siis niilekin musiikkia, että meillä oli tämmönen kirjallisuusprojekti, kun mää siis tosi 

paljon käytän kirjallisuutta opetuksessani ja siis nimenomaan tämmösia lasten 

klassikkokirjoja. Niin mun luokka oli lukenu  Veljeni Leijonanmielen ja naapuri luokka 

oli lukenu Ronja Ryövärintyttären. Tästä on siis puolitoista vuotta aikaa. Niin sen 

naapuriluokan kanssa me tehtiin Ronja Ryövärintytär -laulu ja meidän luokan kanssa me 

tehtiin Veljeni Leijonanmieli -laulu.  Ja se oli Veljeni Leijonanmieli -valssi. Se oli aivan 

ihana.  

 

Useat haastatellut musiikkikasvattajat olivat integroineet säveltämiskasvatusta laajemmin 

myös muihin oppiaineisiin, kuten historiaan, kuvataiteeseen ja teknologiakasvatukseen. 

H4: ..(…)… Musiikkiteatteria, musiikin historiaa, tai mä käytän. Mä oon siis musiikin ja 

draaman opettaja ja mä oon kokenu, että se on mielettömän ihana etu mulle.  Eli mä teen 

hirveen paljon tämmösiä draamallisia siis toiminnallista oppimista vaikka historiassakin, 

mihin ne saattaa sit säveltää ite sointumaailmaa. 
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H5: …(..)…(N)o siis kaikkea kuvista ainakin, mun mielestä liittyy hyvinkin, että niitä voi 

kuvittaa sitten niitä sävellyksiä…sitten miksi ei vois vaikka liikkuakin niitä, tanssia 

vaikka..että jotain tämmöstä, jos integroimista tarkoitit. 

 Ja tietysti sitten tää teknologia, jos niitä nauhotellaan sitä tehdään sitten vaikka 

garagebändillä. Se on hyvin monipuolinen tämä puoli, että miten sitä voi…siis eihän siinä 

oo kun taivas rajana.  

 

H6: …(J)a sitten me tehtiin semmoset elokuvat niistä (lasten ryhmässä säveltämistä 

kappaleista) tai ne oli musiikkivideot, jossa siis musiikkina oli tämä meidän itse tekemä ja 

laulama laulu. Siinä ei ollu muuta säestystä siinä kun mun pianon soitto vaan. Ja mun 

luokka teki siihen semmoset keppinukkenäytelmät, että me maalattiin semmoset valtavat 

neljä erilaista taustaa ja ne keppinuket liikku siinä ja taustalla soi se laulu. Ne teki sitten 

animaation ne naapuriluokkalaiset, kun  se niitten opettaja oli näppärämpi niissä 

animaatiohommissa kun minä. Ja sitten siellä soi taustalla se niitten tekemä laulu. 

Gloverin mukaan Yksi suurimpia apuja lasten varhaiselle improvisoinnin ja säveltämisen 

oppimiselle on musiikin yhdistäminen muihin keskeisiin oppimisen osa-alueisiin. Musiikki 

ja kieli, musiikki ja matematiikka ja musiikki ja liike jakavat yhteisen maaperän syvällä 

inhimillisellä tasolla. Jos nuorille lapsille sallitaan näiden yhteyksien säilyminen 

koskemattomina, se rikastuttaa heidän oppimistaan ja myötäilee tapaa, jolla musiikki tulee 

heistä luonnostaan. (Glover, 2000, 57.) 

Musiikin ja taideaineiden integroimista muihin oppiaineisiin voisi perustella myös sillä, että 

musiikin harjoittaminen parantaa lasten muita ajattelun ja järjen osa-alueita. Säännöllinen 

musiikin harrastaminen paransi Rauscherin mukaan lasten suoriutumista lukutaidossa, 

avaruudellisessa hahmottamisessa sekä loogis-matemaattisessa ajattelussa verrattuna 

verrokkiryhmiin. Rauscher pitäisi kaiken oppimisen kannalta hyvänä, että musiikkina 

integroitaisiin enemmän myös tietopohjaisten oppiaineiden tunneille. Tällöin tiedot ja taidot, 

joita oppilaat saavuttavat musiikkia harjoittamalla, siirtyisivät spontaanimmin muihin 

oppiaineisiin. (Rauscher, 2009, 244-246.) 

Rauscher kuitenkin painottaa, että musiikin opetusta koulussa ei saisi perustella sillä, että se 

parantaa oppimistuloksia muissa oppiaineissa. Musiikilla ja muilla taideaineilla on oma 
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itseisarvonsa ja niitä tulisi opettaa siksi, että ne ovat itsessään tärkeä osa ihmisen elämää, 

eikä siksi, että niiden kautta voi parantaa vaikkapa suoriutumista matemaattisissa tehtävissä. 

(Rauscher, 2009, 245.) 

6.3.3 Muiden teemojen opettaminen säveltämiskasvatusta hyödyntäen 

Osa haastatelluista musiikkikasvattajista otti myös esille, että myös erilaisia opetuksessa tai 

kouluyhteisössä ajankohtaisia teemoja voitiin myös käsitellä säveltämisen avulla. 

Esimerkiksi tunnekasvatuksessa voi hyödyntää säveltämiskasvatusta improvisoimalla 

musiikin avulla erilaisia tunteita tai tekemällä eri tunteista lauluja. Myös vaikkapa koulun 

yhteisistä säännöstä voitiin tehdä laulu, jotta ne jäisivät paremmin oppilaiden mieleen ja 

sisäistyisivät hauskalla tavalla. 

 

H2: Mun  mielestä tällä voi prosessoida ihan mitä tahansa oppimaansa. Taikka mikä nyt 

on mielenpäällä. Eli voi tulla lauluja mistä vaan. Monesti ne laulut tällaisella ryhmällä 

on todella sen ryhmän sisäisiä. Ne voi olla niin ufoja, että ei ne aukene ulkopuolelle 

ollenkaan, mutta ei niiden tarvikkaan, koska ne on niitten. 

 

H5: No voitaisiinko siis esimerkiksi tehdä eriteemaisia lauluja…siis voitas vaikka ihan 

sanottaa, että kuukauden tai vuodenkin aikana käytäs vaikka ihan perus tunteet, siel on 

suru, ilo, pelko ja viha esimerkiksi on niitä perustunteita ihan. Siis se on yks jaottelu. Niin 

vois ihan vaikka semmosista perus tunteista tehä biisejä. 

…(..)…Ja aina sitten sen lapsen kehitystason mukaan. Mutta se on siis ihan yllättävää. 

Siis mä oon nyt tässä vuosien aikana tehny kaikille eri vuosiluokille niin just tämmösen 

tunne-soittamis tehtävän. Niin aivan pienimmästä aivan suurimpaan pystyvät siihen, mut 

vaikeinta oli eräälle kuudesluokalle, koska niillä on niin pahat estot päällä. estoihin oli 

syynä ehkä luokan yleinen ilmapiiri, keskinäisen luottamuksen puute..vahvat roolit 

lapsilla, joita ei pystytty hetkessä riisumaan, toisten kutosten kanssa onnistui hyvin, koska 

luokassa oli tehty ilmaisutaitoa, tunnetyöskentelyä.. 
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Siis tämähän on kans tämmöstä hyvin musiikkiterapeuttistakin ajattelua, mitä mä oon nyt 

hyvin paljon…että soitetaan iloisesti jotakin, tai soitetaan surullisesti jotakin ja sitä kautta 

tietenkin sitä harmoniaa…tai soitetaan vihasesti jotakin…tai jos pelottaa, niin miten me 

silloin soitetaan. Että voisko sitä kautta käydä myös semmosia tunnelmia ja sitä 

harmoniaa tietysti kans.  

 

H6: …(N)o voi toki esimerkiksi sanoitusten kautta. Että me tehtiin yhden kolmannen 

luokan kanssa esimerkiksi semmonen, kun oli justiin pitäny rehtori päivänavauksessa 

kauheen puhuttelun siitä, että kun on  niin huonot käytöstavat ruokalassa, niin me tehtiin 

sitten semmonen laulu, että ”Ruokalassa” ja se kerto siitä, että miten siellä pittää 

käyttäytyä. Ja se oli aivan hirveen hauska se ruokalalaulu. Se meni jotenkin niin että ”Ei, 

ei sotketa, ei ei potkita…” ja se oli aivan hirveen hauska laulu 

 

6.4 Säveltämiskasvatuksen merkitykset 

6.4.1 Itsetunto ja itsetuntemus 

Haastatellut kasvattajat näkivät säveltämisellä olevan lapsille ja nuorille monia eri 

merkityksiä. Monet ottivat esille sen, että onnistunut sävellys saattoi toimia itsetunnon 

kohottajana. Voimaannuttava kokemus saattoi olla yksittäisen lapsen tai nuoren 

henkilökohtainen onnistumisen kokemus, tai koko ryhmän yhteinen, jos laulu oli sävelletty 

ryhmässä. Kipinä säveltämiseen saattoi olla myös merkittävä käännekohta lapsen tai nuoren 

koko elämässä. Siitä saattoi syntyä halu harrastaa musiikkia vakavammin ja se saattoi olla 

esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämässä merkittävä suojaava tekijä. 

H6: …(…)…Ja niinku mä tuossa alussa sanoin, niin mä koen, että se on se 

merkityksellinen, ei siis niinkään se lopputulos ja merkityksellinen on heille se tunne, että 

me oikeesti osattiin tehä tämmönen!  
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(H3 Kertoo biisikerhoon hakeutuneista oppilaista) 

H3: mutta se että aina se mistä minä oon tosi hyvilläni on se että tähän on aina hakeutunu 

semmosia erikoisia tyyppejä, semmosia mitä sanotaan, tai toiset pitää ainakin tosi 

erikoisina tyyppeinä, mutta tosi asiassa ne onkin kauheen luovia tyyppejä.  Ne ei vaan 

sovi tähän tavalliseen kaavaan.  Ja mulla on vähän todisteitakin siitä, kun oon kuullu 

sitten entisistä oppilaista, tosi siis semmosia haasteellisia tapauksia ja sitten ne lähettää 

terveisiä, että mulla on bändi ja mä oon sen soolokitaristi. 

(H4 Kertoo minkälaisia merkityksiä nuorten sävellyksillä voi olla heille itselleen) 

H4: …(S)it toinen on niinku se, että jos  huomaa, että tyyppi saa niinku elämässään asioita 

järjestymään. Löytää oman identiteettinsä, että onko lintu vai kala, mitä seksuaalista 

suuntautuneisuutta edustaa, niin jos sä pystyt semmosia lukkoja aukaisemaan sen taiteen 

kautta, niin kun sä kysyit sitä, että mitä ne oppii. Siis kun ne pääsee tekee sen säväri biisin 

erilaisesta nuoresta ja ne laulaa tuolla julkisesti, että mä oon tämmönen, niin se voi avata 

semmosia lukkoja, että uskaltaa sen julkisesti tehdä. Tai se puolustaa jotain kaveria, niin 

me ei voida edes välttämättä tietää niitä merkityksiä. Että se on silloin se on hienoa. Mutta 

turha siinäkään on nyt mennä mihinkään hehkutukseen, siis eihän se aina nyt oo sellaista. 

Mutta joskus. 

 

Kasvattajat näkivät säveltämisellä olevan myös muita merkityksiä oppilaan itsetuntemuksen 

kehittymisessä. Säveltämisellä nähtiin mm. terapeuttinen ja parantava vaikutus. 

H3: Niin sen lisäksi mä uskon tähän, että tällä on semmonen parantava vaikutus myöskin. 

Kun tosi synkkiä kommentteja saattaa kuulla joiltakin opettajilta näistä tyypeistä, mutta 

täällä (biisikerhossa) sillä ei oo mittään merkitystä. ..(…).. Niitten sielussa on jotakin 

semmosta mitä ne ei saa tässä raamissa irti. Sieltä jostain niin syvältä tullee jotakin 

semmosta, mitä ne ei oo missään muussa yhteydessä voineet saaha ulos.  Ja mä voin 

kuvitella, että kaikki tommoset kuvataidekerhot ja muut niin nehän antaa vastaavanlaisen 

mahdollisuuden. Mä oon nähny semmosia tyyppejä, että ne ei niinku sovi kaavaan. Mutta 

muusikothan on monesti semmosia. Ja se epäsovinnaisuus voi vähän ärsyttää, mutta suuri 

yleisö ei vaan ymmärrä sitä, että mistä siinä on kysymys. 
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H4:… (N)iin ja sitten mitä ne oppii itestään, siis nehän oppii itestään ihan kauheesti 

juttuja, kun ne tekee vaikka sävärissä niitä eri biisejä. Kun ajatellaan vaikka aina, että se 

biisi on niin hirveen henkilökohtanen, niin eihän se todella sitä oo! Siis eihän nyt siis 

solistit oo vaikka koko ajan jossain ihmissuhdekriisissä, mutta nuorilla se tuppaa olee. 

Siis totta kai ne ammentaa ittestään. Ja tavallaan ne oppii ittestään. 

 

H5: Mutta jotenkin mä ajattelen sitä säveltämiskasvatusta…siis joo sen mä voisin vielä 

sanoa. Että mun mielestä se ois semmonen niinku lapsille myös tänne tunne-elämään 

semmonen silta. 

(…) 

… että nää ois kyllä siis nää tunteet, niin ne ois kyllä kans ne mitkä pitäisi ottaa 

sinne…(…)…että niin. Koska sieltä lähtee hirvittävän monet asiat. Ja mun mielestä 

nimenomaan musiikki hoitaa sitä aluetta. Ihan 110 prosenttisesti. 

 

Kuoppamäki kirjoittaa, että musiikillisesti luoville tehtäville on ominaista kokeileminen, 

vaihtoehdoilla leikkiminen, riskin ottaminen sekä keskeneräisyyden ja lopputuloksen 

epävarmuuden sietäminen. Kaksi viimeksi mainittua ovat tärkeitä elämänhallinnan taitoja, 

joita voi harjoitella säveltämisen avulla. (Kuoppamäki, 2013, 153.) 

Joillain nuorilla saattaa olla vääristynyt minäkuva, jos heidän musiikillista itsetuntoaan on 

pitkään pönkitetty esimerkiksi läheisten toimesta. Tällöin säveltäminen saattoi toimia silmiä 

avaavana kokemuksena omista taidoista ja avata esimerkiksi realiteetteja siinä suhteessa, 

missä musiikillisissa taidoissa olisi vielä harjoittelemisen varaa. 

 

H4: Ja ne oppii ittestään myös sen, että sen, että se omakuva, että onko se vääristynyt. Ja 

välttämättä kaikki nuoret ei pysty sitä näkemään. Että jos on pitkään ruokittu sitä että sä 

oon meijän suvun…mä nyt käytän vaikka sanaa Mozart, ihmelapsi ja sitten kun tullaan 
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tänne, niin ollaan täällä ihan oikeesti niin sanotusti keskitasoa. Että ei välttämättä osata 

sitä…että ei oo vaikka teoriaa välttämättä ole ollut koskaan mahdollisuus opiskella ja että 

voi olla lahjakas, mutta ei välttämättä vielä ihan niiin hyvä, kun on annettu ymmärtää, 

että on vielä paljon työtä. Niin se voi olla aika pitkä ja kivinen tie sille nuorelle tajuta se, 

että en mä nyt taida sinne Sibelius-Akatemiaan ihan vaan mennä, että mulle on sanottu, 

että sä meet Sibelius-Akatemiaan, niin ei sinne mennä, sinne haetaan.  

 

Kaschubin ja Smithin mukaan lapset voivat säveltämällä oppia ymmärtämään paremmin 

omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Musiikin tekemisen tarve on luontaista kaikille lapsille ja  

säveltäminen auttaa lasta oman itsensä ymmärtämisessä ja oman identiteetin 

muodostamisessa. (Kaschub & Smith, 2009, 25-26.) 

Myös Juntunen, Karlsen, Kuoppamäki, Laes ja Muhonen kirjoittavat, että musiikinopetus 

ylläpitää ja kehittää kulttuuria ja edistää oppilaiden sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta 

toisiinsa ja ympäröivään kulttuuriseen yhteisöön. Jos musiikin opettaja pystyy visioimaan 

kuvitteellisia tiloja, joihin oppilaat voivat musiikin avulla päästä, niin musiikinopetus voi 

kehittää myös oppilaiden itseymmärrystä ja antaa heille työkaluja oman persoonaansa 

rakentamiseen. (Juntunen, Karlsen, Kuoppamäki, Laes & Muhonen, 2014, 251-253. 

6.4.2 Säveltäminen luovuuden väylänä 

Haastatellut kasvattajat toivat myös esille, että he pitivät tärkeänä, että lapsille tarjotaan 

monenlaisia eri reittejä toteuttaa omaa luovuuttaan. Säveltäminen saattoi olla yksi 

merkittävä kanava lasten oman luovan ilmaisun mahdollistumiseen. 

H2: Ja kyllä mie uskon, kun niinkin moni lapsi on ollu näissä meidän ryhmissä, että 

jollakin on voinu olla se vaikutus, että se on avannu reittejä musiikilliseen luovuuteen, 

koska tämä kuitenkin kokemuksena on aika vahva. Että kyllähän ne on sitten että ”Me 

tehtiin laulu!” Onhan se sitten mahetsua! 
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H6: No mut se (luovuus) on mun  mielestä yks aivan tärkeempiä asioita! Niinku ylipäänsä 

ihmisen elämässä. Ei pelkästään koululaisen tai lapsen, vaan niin että tavallaan 

niinku…olipa se luovuuden kanava mikä tahansa niin, sehän tuo sitten ihmisen elämään 

sitä sisältöä. Ja sitten pitää muistaa, että se luovuus ei oo aina välttämättä taidetta. Että 

se voi olla muunkinlaista luovuutta. Että on paljon sellaisia käytännön luovia ihmisiä, 

jotka keksii sellaisia ratkaisuja, jos kotona on joku rikki tai joku, niin ne keksii, että miten 

sen voi vaikka näppärästi korjata. Että se on niinku taas käyttökelpoinen….(..)..Se on mun 

mielestä se oma ajattelu se…että ei silleesti että annetaan valmiina, että näin, vaan että 

jos oppilas tulee kysymään multa jotakin. Mitä ikinä se sitten tulee kysymään, että hän ei 

osaa, niin me aina lähetään siitä asiasta sitten keskustelemaan, että mä en sano, että näin 

se tehhään, vaan mä sanon, että mietitäänpä.  Ja sitten mä ohjaan sen oppilaan itse 

ratkaisemaan sen asian. Että sekin on mun mielestä semmosta luovuuskasvatusta. Ja 

oikeestaan mun semmonen punainenlanka työssä, että ei anneta valmiita malleja. 

Autetaan kyllä tietenkin, mutta ei anneta valmiita malleja. 

 

6.4.3 Säveltämisen kautta uudenlainen suhde musiikkiin 

Säveltämiskasvatus saattoi myös antaa oppilaille uudenlaisen perspektiivin tarkastella 

musiikkia oppiaineena ja asiana. Oma sävellys saattoi sytyttää sellaisen innostuksen 

musiikkiin, jota ei aikaisempi koulussa tapahtunut musiikinopetus ollut saanut aikaan. 

H6: Ja parasta on ollut se, kun esimerkiksi mun luokalla yks poika, kun  me tehtiin se 

joululaulu. Ja kun se oli valmis se laulu ja kun me ekan kerran laulettiin se yhessä. Niin 

se oli aivan sillain…ja se oli vielä semmonen poika, joka ei todellakaan ollu erityisen 

kiinnostunu musiikista, niin se oli semmonen jalkapalloilija poika, joka oli tosi innokas 

urheilussa, niin se sano sitten kun me oltiin laulettu se että ” siis vähänkö me ollaan hyviä! 

Että me tehtiin tämmönen laulu!” Ja se oli niin onneissaan, että mä ajattelin, että se laulu 

oli onnistunu, koska ne lapset oli sitä mieltä, ja ne oli niin ylpeitä siitä, kun me esitettiin 

se siellä joulujuhlassa. Ja se vielä siellä oikein sanottiin, että tää on oppilaiden itte tekemä 

laulu, niin ne oli niin onnellisia siitä. 
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H3:…(..)… Yksikin semmonen kaveri, joka istu niinku selittäin musatunnilla silloin kun 

siellä oli muu opettaja kun minä, kun meillä oli vaikka harjoitteljoita tai muita, niin se istu 

näin ja sanoi, että ”minä vihaan musiikkia, minä vihaan musiikkia”, niin tällä on sitten 

semmonen musiikkiterapeuttinen aspektikin sitten tässä asiassa vielä. (H3 viittaa siihen 

kuinka oppilas oli säveltämiskerhossa osallistunut toimintaan aktiivisesti ja sitä kautta 

kiinnostunut musiikista myös musiikin tunnilla, kun oli oppinut luottamaan H3:meen 

opettajana.) 

 

Muhonen kirjoittaa, että omakohtaisten säveltämisprosessien kautta oppilaat saattavat 

kiinnostua ja oivaltaa eritavalla esimerkiksi musiikillisia käsitteitä ja lainalaisuuksia. 

Parhaimmillaan säveltäminen voi synnyttää oppilaissa luontaisen tarpeen saada tietoa ja 

oppia lisää. Kun heillä on halu luoda uusia lauluja, he haluavat myös oppia keinoja, joita he 

voivat hyödyntää omassa säveltämisprosessissaan. (Muhonen, 2013, 101.) 

Väkevä ja Tikkanen kirjoittavat, että musiikkikasvatuksen lähtökohtana tulisi olla se, että 

lapsille syntyy aktiivinen musiikkikokemus. Musiikkiin liittyy keskeisesti taitoaineellisia 

elementtejä, kuten laulu ja soittotaidon kehittäminen. Olennaista on kuitenkin se, mitä näillä 

taidoilla voidaan saavuttaa. Musiikissa toiminnallisuus voidaan ymmärtää osallistumisena 

musiikillisiin merkityksen tuoton prosesseihin. Musiikkikasvatuksen kentällä luovalle 

tekemiselle on annettu monta nimeä kuten säveltäminen, improvisointi ja musiikillinen 

keksintä. (Väkevä & Tikkanen, 2013, 5-7.) 

Monet kansainväliset tutkijat (mm. Kashub & Smith 2009, Barrett 1998, Glover 2000) ovat 

sitä mieltä, että sävellyskasvatuksen tulisi olla yksi keskeinen musiikkikasvatuksen 

painotusalue jo varhaislapsuudesta lähtien.  

Kaschub ja Smith (2009) kirjoittavat, että jokaisella lapsella tulisi olla oikeus 

sävellyskasvatukseen, koska säveltäminen 

 haastaa lasta tarkastelemaan maailmaa uusista näkökulmista 

 antaa lapsille mahdollisuuden harjoittaa omaa musiikillista tuotteliaisuuttaan 

 lisää ymmärrystä muista musiikillisista kokemuksista 
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 auttaa lasta yhdistämään musiikillisen tietämyksensä 

 on prosessi, joka mahdollistaa lapsen kasvun ja itsensä löytämisen taiteellisen ja 

tarkoituksellisen äänimaailman yhteensovittamisen kautta. (Kaschub & Smith, 2009, 

4-5.) 
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7 POHDINTA 

Haastattelemani musiikkikasvattajat olivat kukin luoneet oman persoonallisen tapansa 

toteuttaa säveltämiskasvatusta. Osa heistä toteutti sitä osana koulun musiikinopetusta ja osa 

koulun ulkopuolisena toimintana (kerhona tai työpajana). Kaikille musiikkikasvattajille oli 

kuitenkin yhteistä se, että he pitivät säveltämiskasvatusta hyvin merkityksellisenä osana 

musiikkikasvatusta ylipäänsä.  Säveltäminen toimii väylänä oppia ymmärtämään musiikkia 

ja sen tekijyyttä aivan eri näkökulmasta kuin valmiin musiikin esittäminen ja analysoiminen. 

Säveltämisellä nähtiin olevan myös paljon syvällisempi ja moniulotteisempi merkitys, joka 

on kytköksissä ihmisen luovuuteen. Luovuus on kanava, jonka kautta lapset ja nuoret 

pääsevät ilmentämään omaa minuuttaan ja oppivat tätä kautta myös ymmärtämään itseään 

paremmin. Musiikillisesti luovan ilmaisun nähtiin myös auttavat tunteiden käsittelyssä, 

koska musiikin avulla voi tulkita omia tunteitaan ja myös oppia kuvaamaan ja ymmärtämään 

tunteita. Säveltäminen kasvattaa myös oppilaiden pitkäjänteisyyttä ja itsehillintää ja se voi 

toimia myös sosiaalisen vuorovaikutuksen apuvälineenä. Säveltämiskasvatuksella voidaan 

selkeästi nähdä olevan monenlaisia merkityksiä. 

 Luova ajattelu musiikissa voi laajentaa luovan ajattelun taitoja myös muihin oppiaineisiin 

ja laajemmin elämisen ja tunneälyn taitoihin. Säveltämisen kautta oppilaat oppivat 

yhdistämään käsitteellistä ajattelua esteettiseen tulkintaan ja voivat ehkä yhdistää tätä 

tunteiden ja järjen välistä siltaa myös laajemmin muilla elämän osa-aluilla. Tunnetaidot ja 

tunteiden hallinta ovat nykypäivänä keskiössä kasvatuksellisessa keskustelussa. Niin 

aikuiset, kuin lapsetkin ovat kadottaneet kosketuksen sisimpäänsä. Tuottavuuteen ja 

tehokkuuteen kannustava koulukulttuuri ja yhteiskunta saavat ihmiset voimaan 

emotionaalisesti huonosti, eikä heillä ole välineitä päästää luovuuttaan vapaaksi ja päästä 

sinuiksi omien tunteidensa kanssa. Usein ei edes tiedetä, miksi on paha olla.  

Luova ilmaisu, oli se sitten kuvataiteen, draaman tai musiikin avulla, on väylä ihmisen 

sisimpään. Ihmisillä on luontainen tarve ja kaipuu ilmentää luovuuttaan taiteen kautta. 

Säveltämiskasvatus tarjoaa oppilaille avaimet musiikillisen luovuuden ilmentämiseen. 

Säveltämiskasvatus voi myös toimia joillekin oppilaille inspiraationa ja innoittajana 

hakeutua musiikin piirissä olevaan ammattiin aikuisuudessa tai se voi innoittaa elinikäiseen 

musiikkiharrastukseen. 
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Toisaalta säveltämiskasvatuksen avulla voitiin haastateltujen musiikkikasvattajien mukaan 

opettaa myös monipuolisesti erilaisia musiikillisia aihealueita, kuten musiikinteoriaa, 

musiikin ilmaisullisia elementtejä ja myös nivoa yhteen muita opittuja asioita, jotka eivät 

välttämättä suoranaisesti liittyneet musiikkiin.  

Mikä sitten on vaikeaa säveltämiskasvatuksessa? Miksi se ei ole itsestään selvä osa koulun 

musiikkikasvatusta? Useat haastatelluista musiikkikasvattajista kuvasivat, että 

säveltämiskasvatukseen ryhtyminen oli pelottavaa, koska ei voinut tietää mitä tuleman pitää. 

Myös opetussisällöt, joita opetussuunnitelma pitää sisällään, koetaan usein rajoittavina 

tekijöinä: Ei ole aikaa lasten luovuudelle, koska nämä asiat tulisi ehtiä opettaa. Myös oman 

musiikillisen osaamisen riittämättömyys voi pelottaa opettajia: Jos en itse osaa säveltää, 

kuinka voin opettaa säveltämään? 

Kauppisen ja Sintosen kirjoittaman OPS-blogi-kirjoituksen ”Säveltäminen ja muu luova 

tuottaminen kantavaksi osaksi musiikin opetussuunnitelmaa” (2013)  asiasta kiinnostuneet 

opettajat ovat kommentoineet keskustelevaan sävyyn aiheesta. Yksi keskustelijoista ottaa 

esille, että joskus suurin lukko oppilaiden säveltämiselle voi olla musiikinopettaja, joka 

kantaa oman vanhakantaisen koulutuksensa muodostamaa möykkyä aiheesta. Kirjoittajan 

mukaan musiikkioppilaitoksissa ja peruskoulun musiikkiluokilla on hänelle muodostunut 

käsitys, että säveltäminen ei kuulu kaikille, vaan sen ympärille on rakennettu aita. 

Blogin yhteydessä on käyty myös keskustelua siitä, että teknologian saatavuus voi asettaa 

oppilaita säveltämiskasvatuksen näkökulmasta eriarvoiseen asemaan. Osassa kouluista 

kaikilla oppilailla on mahdollisuus esimerkiksi käyttää tablettitietokoneita, joissa on paljon 

ohjelmia, jotka helpottavat oman musiikin luomista ja tallentamista. Toisaalta osa 

keskusteluun osallistuneista vierastaa teknologian käyttöä musiikinopetuksessa ylipäänsä.  

Oppilaat saattavat siis olla myös tietoteknisten apuvälineiden käytön suhteen eriarvoisessa 

asemassa riippuen koulustaan tai riippuen oman opettajansa suhteesta tietotekniikkaan. Toki 

tietotekniikka ei ole edellytys säveltämiskasvatukselle. Se on vain yksi apuväline. 

Lisäksi näkisin että oman haasteensa säveltämiskasvatuksen toteuttamiselle osana musiikin 

opetusta tuo musiikin vähäinen viikkotyötuntimäärä. Sävellysprosessia ei voida jatkaa 

luonnollisesti keskeytyksettä, jos se tapahtuu vain kerran viikossa musiikin tunnilla. 

Alakoulun luokanopettajan olisi kuitenkin mahdollista integroida musiikkia myös muiden 

oppiaineiden tunneille, jolloin esimerkiksi sävellystä voisi integroida äidinkielen kautta 
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sanataiteeseen vaikkapa laululyriikoiden osalta. Yläkoulussakin opettajat voivat pyrkiä 

tekemään yhteistyötä ja integroimaan eri oppiaineita ja näin löytää enemmän aikaa 

sävellysten työstämiseen. Esimerkiksi draamaa, kuvataidetta ja äidinkieltä on luontevaa 

integroida osaksi sävellysprosessia. 

Säveltämiskasvatukselle olisi myös tärkeää, että sitä olisi toteutettu systemaattisesti jo 

alkuopetuksesta lähtien. Säveltämiseen voi olla vaikea ryhtyä esimerkiksi vasta alakoulun 

viimeisillä luokilla tai yläkoulussa, kun oppilailla on paljon murrosiän mukanaan tuomia 

estoja ja pelkoa heittäytyä luovaan toimintaan. Jos säveltäminen on ollut osa 

musiikinopetusta jo ensimmäisistä luokista tai jopa päiväkodista lähtien, on sen jatkaminen 

luonnollisempaa myös vanhemmille oppilaille.  

Säveltäminen vaatii oppilailta ainakin jonkinasteista musiikillista osaamista ja jonkin 

instrumentin hallintaa. Opetuksessa tulisi siis olla myös aikaa instrumenttiopetukseen. 

Sävellyksessä ja voidaan tietysti käyttää soittimia, joista äänen saaminen ja joiden alkeiden 

oppiminen on helppoa, kuten kellopelejä, ksylofoneja tai nokkahuiluja. Myös 

tietotekniikkasovelluksia, kuten soitinmallinnuksia tablettitietokoneella tai tietokoneella 

voidaan käyttää apuna. Nämäkin soittimet ja apuvälineet vaativat kuitenkin jonkinasteista 

perehtymistä, ennen kun oppilaat saavat niistä irti toivomansa laisia melodisia kulkuja ja 

ääniä. Tämä asettaa myös opettajan osaamiselle vaatimuksia, koska opettajan tulisi hallita 

ehkä useampiakin instrumentteja ja tietotekniikkasovelluksia, jotta hän voi ohjata oppilaita 

niiden käytössä. 

Ervasti, Muhonen ja Tikkanen kirjoittavat, että vaikka säveltämiskasvatus on työlästä, niin 

se kannattaa. Säveltämisen toteuttaminen osana opetusta edellyttää opettajalta suunnittelua, 

valmistautumista, rohkeutta ja energiaa. Opettajan tulee myös sietää kaaosta ja työrauhan 

häiriöitä. Opettajan tulee kuitenkin luottaa siihen, että oma tietovaranto, taito ja kriittinen 

ajattelu vahvistuvat kokemuksen myötä ja säveltämiskasvatus helpottuu. (Ervasti, Muhonen 

& Tikkanen, 2013, 285.) 
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Myös haastatellut musiikkikasvattajat ottivat lähes kaikki haastatteluissa esille tärkeimpänä 

opettajalta vaadittavana ominaisuutena säveltämiskasvatuksessa rohkeuden. 

H1: Rohkeutta, rohkeutta vaan. Jos tää on ihan uus systeemi, niin ei välttämättä kannata 

alkaa edes koko luokan kanssa heti reenaamaan, vaan alkaa reenaamaan vaikka kolmen 

lapsen kans ja kattoo mihin se menee.  

 

Eli opettajan täytyy vaan uskaltaa ottaa askel ja aloittaa. Paras tapa oppia 

säveltämiskasvatusta on varmasti tekemällä oppiminen. Jokainen haastateltu 

musiikkikasvattaja oli kehittänyt oma persoonallisen tapansa opettaa säveltämistä ja 

kannustaa oppilaiden musiikillisesti luovaa ajattelua.  

Säveltämiskasvatus on tällä hetkellä musiikkikasvatuksellisen tutkimuksen keskiössä ja siitä 

on kirjoitettu muutaman viime vuoden sisällä paljon suomenkielistä tutkimuskirjallisuutta. 

Erityisesti erilaisia säveltämiskasvatuksen työmenetelmiä on kuvailtu paljon.  

Tällä hetkellä tarvittaisiin ehkä kohdennettua tutkimusta siitä, antaako musiikinopettajien ja 

musiikkia opettavien luokanopettajien koulutus valmiuksia säveltämiskasvatukseen ja miten 

opettajien koulutusta voitaisiin ehkä kehittää siihen suuntaan, että opettajat eivät kokisi 

säveltämiskasvatuksen käyttöä osana musiikinopetusta niin pelottavana.  

Ehkä voitaisiin tutkia myös sitä, mitkä seikat opettajat kokevat suurimpina esteinä luovien 

opetusmenetelmien käytössä musiikinopetuksessa. Onko esteenä opetussuunnitelma, 

opettajan omat taidot vai kenties työyhteisö ja siinä vallitsevat musiikinopetusperinteet? 

Valitsin pro gradu -työni aiheeksi säveltämiskasvatuksen, koska se oli aihe, josta halusin itse 

oppia lisää. Säveltäminen on minulle itselleni tärkeä väylä ilmentää omaa luovuuttani ja 

koen sen myös olevan erittäin terapeuttista ja opettavaista. Mikä onkaan parempi tai 

motivoivampi tapa oppia vaikkapa sointuharmoniaa tai sovittamista, kuin käyttää niitä oman 

sävellyksen rakennuspalikoina. Sama pätee varmasti myös lapsiin ja nuoriin. Opin 

tutkimusta tehdessäni paljon säveltämiskasvatuksesta ja myös fenomenografisen 

tutkimuksen teosta. Kun lähdin suunnittelemaan graduani oli mielessäni aluksi tehdä 

aiheesta toiminnallinen tapaustutkimus, jossa olisin tutkinut säveltämiskasvatuksen 

työtapoja opettamalla itse. Tällainen tutkimus olisi kuitenkin ollut vaikea toteuttaa oudon 

oppilasryhmän kanssa, koska monet haastattelemani musiikkikasvattajat toivat esille, että 
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oppilaiden tuntemus on erittäin tärkeä työkalu säveltämiskasvatuksessa. Tekemällä 

haastattelututkimuksen sain ehkä myös monipuolisemman kuvan monesta eri näkökulmasta. 

Jos olisin päätynyt tutkimaan vain omaa toimintaani, olisi näkökulma ehkä jäänyt 

suppeammaksi.  

Tutkimuksen tekeminen muiden opintojen ohessa oli paikoin haastavaa, koska jouduin 

tekemään graduani aina silloin, kun muut opinnot olivat tauolla, eli pääasiassa pitkien 

lomajaksojen aikana. Tämä hankaloitti kirjoittamista siinä mielessä, että en välttämättä 

saanut käyttööni enää kirjallisuutta, jota olin aikaisemmin hyödyntänyt.  

Toisaalta pitkät tauot tutkimuksen teossa auttoivat minua tarkastelemaan kirjoittamaani 

tekstiä uudessa valossa. Palattuani useamman kuukauden tauon jälkeen graduni pariin, tuli 

mieleeni aivan uusia näkökulmia, joiden kautta tarkastella aiheita, joista olin jo aikaisemmin 

kirjoittanut. Jos olisin toteuttanut tutkimuksen  lyhyemmällä aikajänteellä, en olisi ehkä itse 

saavuttanut yhtä syvällistä ymmärrystä aiheesta.  

Koin ymmärrykseni niin tutkittavasta aiheesta, kuin tutkimuksen teostakin kasvaneen ja 

syventyneen tutkimusprosessin edetessä. Esimerkiksi ensimmäisiä haastatteluja tehdessäni 

olin epävarma siitä osasinko muotoilla kysymykset oikein ja kysynkö ylipäänsä tutkimuksen 

kannalta oleellisia kysymyksiä. Käydessäni läpi litteroimaani haastattelumateriaalia aloin 

kuitenkin varmistua siitä, että olin saanut haastatteluissa monipuolisen näkökulman 

tutkimaani aiheeseen.  

Epävarmuutta aineiston analyysivaiheessa aiheutti myös aineiston rajaaminen. Aineistoa oli 

niin paljon, että oli selvää, että en pystynyt kirjoittamaan kaikista aiheista, joista olin 

haastateltujen musiikkikasvattajien kanssa keskustellut. Rajaaminen tuntui kuitenkin aluksi 

myös hiukan epäeettiseltä: Oliko minulla oikeus rajata tutkimusaineistoa? Entä jos en itse 

huomannut, että pois rajaamani aineisto sisälsi jotain todella merkittävää ja mullistavaa 

aiheen kannalta? Luettuani tutkimuskirjallisuutta varmistuin kuitenkin siitä, että aineiston 

rajaaminen on usein tarpeellista, jotta tutkimus säilyy luettavana ja on tarpeeksi fokusoitunut 

käsiteltyyn aiheeseen. Jos olisin käsitellyt kaikkia haastatteluissa esiin nousseita osa-alueita, 

olisi tutkimukseni ehkä ollut liian rönsyilevä ja pirstaleinen. Minun oli siis luotettava omaan 

vaistooni tutkijana ja päätettävä mikä osa aineistosta oli kiinnostavin ja merkittävin 

tutkimani aiheen kannalta.  
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Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, kun olin saanut valmiiksi luvut, jotka käsittelevät 

tutkimustuloksia, lähetin ne luettavaksi kaikille haastattelemilleni musiikkikasvattajille. 

Pyysin heitä lähettämään minulle korjauksia, jos heidän mielestään esimerkiksi 

käyttämissäni lainauksissa heidän puheestaan oli epäjohdonmukaisuuksia tai heidän 

tarkoittamansa asia ei välity oikein. Osa haastatelluista musiikkikasvattajista lähetti minulle 

muutamia korjauspyyntöjä, jotka tein lopulliseen työhöni. 

 Eettiset ongelmia voisi ajatella liittyvän myös haastattelemieni musiikkikasvattajien 

mahdolliseen tunnistettavuuteen. Kerroin haastattelutilanteessa kaikille haastatelluille, että 

joku heidät tunteva henkilö voi tunnistaa heidät työstäni. Haastatellut eivät kuitenkaan 

nähneet ongelmaa tässä, koska aihe jota tutkin ei ole arkaluontoinen. Tarjosin myös tästä 

syystä haastatelluille mahdollisuuden lukea käyttämäni lainaukset läpi, jotta en julkaise 

mitään sellaista, jota he eivät halua syystä tai toisesta julkaistavan.  

Kaiken kaikkiaan koin, että opin ainakin itse paljon tutkimuksen teosta sekä tutkimastani 

aiheesta. Toivottavasti myös lukija saa työstäni ajattelemisen aihetta ja ehkä työkaluja 

omaan opetukseensa. 
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LIITE 1 Mitä voi oppia säveltämällä  

Musiikin 

oppisisällöt 

Muut musiikin 

osa-alueet 

H6: No varmaan melkein kaikkee voi opettaa 

sitä kautta. Että mä en nyt tiedä, että mitä sä 

ajattelet opetussisällöllä, mutta mä ajattelen sillä 

tavalla, että noin niinku lyhyesti sanottuna 

musiikin opetussuunnitelma pitää sisällään 

laulamista, soittamista, kuuntelemista ja 

musiikkiliikuntaa. Niin kaikkia näitähän voi tehä 

sitten.  Että se prosessi jo sinällään, niin siinähän 

ne oppii jo sellaisia perusasioita, kuten vaikka 

rytmiikkaa, jota tarvitaan sekä laulamisessa, että 

soittamisessa.  Ja niinku mä sanoin, niin siihen 

on hyvä integroida äidinkieltä, kun tehdään niitä 

tekstejä. Ja sitten kun se laulu on valmis, niin 

siihen voidaan ottaa sitä laulamista ja soittamista 

ja sitten niinku meilläkin esimerkiksi oli, niin 

vielä vähän liikuntaa siihen lisäksi. Että mun 

mielestä se tulee todella laaja-alaisesti, että siinä 

tulee oikeastaan kaikki ne osa-alueet. Tuleehan 

siinä vielä se kuunteleminenkin, kun niiden pitää 

kuunnella sitä, kun opettaja soittaa että vaikka 

tämmönen melodia ja näin ja että siihen tulis 

tämmöinen jatko tai tämmöinen jatko, että tässä 

vaiheessa me siis tehtiin niin, että mä soitin 

pianolla ne, koska sillä lailla ne paremmin 

hahmotti sen. Että siinä kyllä tarvittiin todella 

semmosta keskittynyttä kuuntelemista.  Että 

pidän kyllä sitä aivan todella kokonaisvaltaisena 

prosessina musiikinopettamisessa just näiden 

osa-alueiden kautta. 



 

  

 

  H5:  

Ja voisko sen liittää kans vaikka kitaran 

sointuihin tai pianolla käydä kolmisointuja, 

koska ei ne yleensä oo kovin vaikeita, kun ne on 

aika lyhyitä. Ja tätäkin ideaa mä oon paljon 

kertonu lapsille, että noin puolet lauluista voi 

melkein kolmella soinnulla soittaa. Että ei tarvii 

kovin paljoa hallita, että näitä helponnettuja 

sointuja kitarastakin, niin ehkä sellaseenkin. 

  H5: No sehän on laaja se…mutta mun mielestä 

se ois kuitenkin nerokasta liittää se juuri tähän 

teoreettiseen puoleen…ja voihan sillä harmoniaa 

ehkä kans…niinku mä aattelen, että niistä 

lauluistahan voi hirmu monen tyylisiäkin 

tulla…ja mitä ne lapset niihin laittaa… 

  H4: Ja sitten NT:n siis tämmösen nykymusiikin 

kurssilla me sävelletään itse. Ja se on sitten ihan 

selkeesti just niinku kakstoistasäveljärjästelmää 

tai lähetään siihen filosofiaan, että mikä on 

musiikkia, eli voidaan vaikka soittaa 

kehosoittimilla tai soitetaan soittimia eritavoilla, 

etsitään ääniä, rakennetaan soittimia. 

Teoriassa voidaan keksiä erilaisia tavujuttuja, eri 

rytmijuttuja, melodioita. 

  H3: No taatusti ne saavat ja ainakin se vie 

sen…siis no yhteismusisointi on ainakin 

semmonen ykkösasia musatunneilla, mutta 

täälllä se ei taas ole ykkösasia, mutta täällä ne 

ihan huomaamattaankin saa paljon syvemmän 



 

 

kuvan siitä, että no jos me vaan otetaan kirja auki 

niin se oli vain laulu, se oli mukava laulu, se oli 

hyvä laulu tai huono laulu, surullinen tai ilonen, 

mutta nyt kun nämä tekevät niitä, niin ne on 

kaikki tehneeet surullisia ja iloisia lauluja, niin 

ne huomaamattaan pääsee paljon syvemmälle 

sinne pinnan alle.  Ja kyllä mää oon ollu niin ku 

huomaavinani näistä että se tulee 

musiikkitunneilla näillä samoilla lapsilla sitten 

esille se semmonen ymmärrys, että kuulee niiden 

kommenteista, että millä tavalla ne kommentoi 

jotakin ammattisäveltäjien tekemiä lauluja, että 

tässä oli tämmöset hyvät kohat ja olipa hyvä 

teksti ja tämmöset. 

 musiikinteoria H5:Siis ihan varmasti kaikkee teoreettista ja 

justiinsa ylipäänsä ihan kaikkea. Totta kai siis 

kaikkea..nuottien kestot…mitä tahansa siis 

dynamiikkaa… 

…(..)…Tai sitten otetaan vaikka että otetaanpa 

vaikka tää sun sävellys ja laitetaan siihen vaikka 

joku esittämismerkki, että nopeasti tai sitten joku 

oikein largo sieltä että voishan näitä…ja 

kaikenlaista siis oppilaan tasoisesti. Ja sähän 

onkin aika tärkeä, kun teoria koetaan usein aika 

tylsänä, niin tuossa olis yks väline siihen siis  

Integrointi 

muihin 

oppiaineisiin 

äidinkieli H6:Ja no ehkä se äidinkieli on selkeimmin siihen 

yhdistettävissä, mutta esimerkiksi mehän tehtiin 

sen mun oman luokan kanssa ja 

rinnakkaisluokka teki kans, kun mä opetin siis 

niilekin musiikkia, että meillä oli tämmönen 

kirjallisuusprojekti, kun mää siis tosi paljon 



 

  

käytän kirjallisuutta opetuksessani ja siis 

nimenomaan tämmösia lasten klassikkokirjoja. 

Niin mun luokka oli lukenu  Veljeni 

Leijonanmielen ja naapuri luokka oli lukenu 

Ronja Ryövärintyttären. Tästä on siis puolitoista 

vuotta aikaa. Niin sen naapuriluokan kanssa me 

tehtiin Ronja Ryövärintytär –laulu ja meidän 

luokan kanssa me tehtiin Veljeni Leijonanmieli 

–laulu.  Ja se oli Veljeni Leijonanmieli –valssi. 

Se oli aivan ihana.  

  H5: No nimenomaan äidinkielen opetuksessa 

vaikka kaikki runot, tietysti ne on ainakin ja 

kaikki pienet tarinat, jotka pystyy muuttamaan 

aika helposti lauluksi. Matti on siitä vaikka hyvä 

esimerkki, se ei koskaan tee mitään laulun 

sanoja, vaan se kertoo pitkää tarinaa, jossa on 

joku mitä kertaillaan välissä, tai sitten siinä on c-

osat vielä…eli tarinan kirjoittaminen. 

Kaikenlaiset tarinat tukee mun mielestä hyvin ja 

sitten ihan tämmöinen tarinan kertominen, että 

kerrotaan ihan näin vaikka niistä kuvakorteista. 

 Muuta oppiaineet H6: Ja sitten me tehtiin semmoset elokuvat niistä 

tai ne oli musiikkivideot, jossa siis musiikkina 

oli tämä meidän itse tekemä ja laulama laulu. 

Siinä ei ollu muuta säestystä siinä kun mun 

pianon soitto vaan. Ja mun luokka teki siihen 

semmoset keppinukkenäytelmät, että me 

maalattiin semmoset valtavat neljä erilaista 

taustaa ja ne keppinuket liikku siinä ja taustalla 

soi se laulu. Ne teki sitten animaation ne 

naapuriluokkalaiset, kun  se niitten opettaja oli 

näppärämpi niissä animaatiohommissa kun 



 

 

minä. Ja sitten siellä soi taustalla se niitten 

tekemä laulu. 

  H5: No siis kaikkea kuvista ainakin, mun 

mielestä liittyy hyvinkin, että niitä voi kuvittaa 

sitten niitä sävellyksiä…sitten miksi ei vois 

vaikka liikkuakin niitä, tanssia vaikka..että jotain 

tämmöstä, jos integroimista tarkoitit. 

 Ja tietysti sitten tää teknologia, jos niitä 

nauhotellaan sitä tehdään sitten vaikka 

garagebändillä. Se on hyvin monipuolinen tämä 

puoli, että miten sitä voi…siis eihän siinä oo kun 

taivas rajana.  

  H4: No mä oon kyllä ne jo aika lailla luetellu. 

Siis montaa: Musiikkiteatteria, musiikin 

historiaa,  tai mä käytän. Mä oon siis musiikin ja 

draaman opettaja ja mä oon kokenu, että se on 

mielettömän ihana etu mulle.  Eli mä teen 

hirveen paljon tämmösiä draamallisia siis 

toiminnallista oppimista vaikka historiassakin, 

mihin ne saattaa sit säveltää ite sointumaailmaa. 

Tunnekasvatus  H5: No voitaisiinko siis esimerkiksi tehdä eri 

teemaisia lauluja…siis voitas vaikka ihan 

sanottaa, että kuukauden tai vuodenkin aikana 

käytäs vaikka ihan perus tunteet, siel on suru, ilo 

pelko ja viha esimerkiksi on niitä perustunteita 

ihan. Siis se on yks jaottelu. Niin vois ihan 

vaikka semmosista perus tunteista tehä biisejä. 

…(..)…Ja aina sitten sen lapsen kehitystason 

mukaan. Mutta se on siis ihan yllättävää. Siis mä 

oon nyt tässä vuosien aikana tehny kaikille eri 



 

  

vuosiluokille niin just tämmösen tunne-soittamis 

tehtävän. Niin aivan pienimmästä aivan 

suurimpaan pystyvät siihen, mut vaikeinta oli 

kuudesluokkalaisille, koska niillä on niin pahat 

estot päällä 

  H5:  

Siis tämähän on kans tämmöstä hyvin 

musiikkiterapeuttistakin ajattelua, mitä mä oon 

nyt hyvin paljon…että soitetaan iloisesta jotakin, 

tai soitetaan surullisesti jotakin ja sitä kautta 

tietenkin sitä harmoniaa…tai soitetaan vihasesti 

jotakin…tai jos pelottaa, niin miten me silloin 

soitetaan. Että voisko sitä kautta käydä myös 

semmosia tunnelmia ja sitä harmoniaa tietysti 

kans.  

Muiden teemojen 

opetus esim 

teemalauluilla 

 H6: No voi toki esimerkiksi sanoitusten kautta. 

Että me tehtiin yhden kolmannen luokan kanssa 

esimerkiksi semmonen, kun oli justiin pitäny 

rehtori päivänavauksessa kauheen puhuttelun 

siitä, että kun on  niin huonot käytöstavat 

ruokalassa, niin me tehtiin sitten semmonen 

laulu, että ”Ruokalassa” ja se kerto siitä, että 

miten siellä pittää käyttäytyä. Ja se oli aivan 

hirveen hauska se ruokala- laulu. Se meni 

jotenkin niin että ”Ei, ei sotketa, ei ei potkita…” 

ja se oli aivan hirveen hauska laulu 

  H2: Mun  mielestä tällä voi prosessoida ihan 

mitä tahansa oppimaansa. Taikka mikä tnyt on 

mielenpäällä. Eli voi tulla lauluja mista vaan. 

Monesti ne laulut tällaisella ryhmällä on todella 

sen ryhmän sisäisiä. Ne voi olla niin ufoja, että 



 

 

ei ne aukene ulkopuolelle ollenkaan, mutta ei 

niiden tarvikkaan, koska ne on niitten. 

 


