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Tiivistelmä

Tutkimusongelman asettelu sai alkunsa omasta kiinnostuksestani improvisoitua musiikkia kohtaan. Sen myötä heräsi
myös kiinnostus improvisaation käyttöön luokkahuonemusisoinnissa. Opetussuunnitelman perusteissa 2004 sekä
Opetussuunnitelman perusteissa 2014 improvisointi on mukana musiikin sisältöalueissa. Jotta improvisointia voidaan
toteuttaa opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, täytyy siihen liittyä jotain käytänteitä, miten sitä toteutetaan.
Koska improvisointia tulee käyttää osana musiikinopetusta, siihen liittyy varmasti opettajilla eriäviä käsityksiä. Näiden
käsityksien ja käytänteiden tutkimisesta muodostui myös tutkimuksen tutkimuskysymykset.
Improvisointi sana tulee latinankielisistä sanoista improvisus (ennalta näkemättä) ja ex improviso (odottamatta).
Improvisointikäsitteen määrittelyssä on käyty keskustelua improvisoinnin ja säveltämiskäsitteen suhteista toisiinsa.
Toisen näkemyksen mukaan improvisointi on erityisluontoinen tapaus ja toisen näkemyksen mukaan improvisointi
sisältyy säveltämiskäsitteen alle. Riippumatta siihen mihin käsitekenttään improvisoinnin asettaa, se on musiikin syntyä
hetken mielijohteesta eikä soitettua musiikkikatkelmaa parannella enää jälkikäteen. Improvisoinnilla on tärkeä rooli
ympäri maailmaa olevissa musiikkityyleissä.
Tutkimuksissa on havaittu, että improvisointitaitoja voi kehittää erilaisilla harjoituksilla ja lapsen improvisointitaidot
kehittyvät muun musiikillisen kehityksen yhteydessä. Improvisoinnin sisältämistä opetukseen on perusteltu sen
mahdollisuudella toteuttaa luovuutta ja musiikillista ilmaisua musiikinopetuksessa. Improvisoinnilla voidaan kehittää
myös oppilaiden teknisiä taitoja, musiikin lukemistaitoja, musiikillisten elementtien hallintaa, esiintymistaitoja,
kuuntelutaitoja ja analysointitaitoja. Yhtenä perusteluna improvisoinnin sisällyttämiselle opetukseen on sen
historiallinen ja kulttuurinen merkitys. Ryhmäimprovisaation myös on havaittu kehittävän sosiaalisia taitoja.
Aineistoa tutkimusta varten kerättiin verkkokyselyllä, johon musiikinopettajat ympäri Suomea saivat vastata
kerronnallisesti viiteen improvisaatiota koskevaan kysymykseen. Kysymysasettelua ohjasi musiikkikasvatuksen
tutkimuskenttä improvisaation parissa sekä erityisesti Koutsoupidoun (2005) ja Gruenhagenin ja Whitcombin (2014)
tekemät tutkimukset, joissa tutkittiin musiikin opettajien käsityksiä ja käytänteitä. Kyselyyn vastasi 12 musiikinopettajaa,
joista neljällä oli lisäksi luokanopettajan kelpoisuus. Tutkimusote oli pääosin kerronnallinen, mutta mukana oli myös
fenomenografiasta tutkimusotetta. Analyysimenetelmä oli sisällön analyysi, jonka avulla opettajien kerronnallisista
vastauksista poimittiin merkityksellisiä ilmaisuja ja niistä muodostettiin kategorioita.
Musiikinopettajien merkittävimmät käytänteet liittyivät rytmiseen improvisaatioon ja melodiseen improvisaatioon, jossa
erityisesti nousi esille pentatoniikan käyttö. Lauluimprovisaation käyttö oli vähäistä. Käsityksistä nousi esille
improvisaation jännittäminen ja jännittämisen purkamiseen liittyvät tukemiskeinot. Improvisointi käsitettiin myös
välinearvona joko yleisiin ihmisenä kasvamisen teemoihin tai musiikillisten asioiden opettamiseen. Kolmas
käsitysjaottelu tutkimuksessa oli improvisaation ja säveltämisen suhde toisiinsa sekä näiden sijaan musiikillinen keksintä
-termin käyttö. Aineistossa esiintyi myös tarvetta koulutukselle käytännön luokkahuoneimprovisaatioon.
Tutkimustuloksista ei löytynyt merkittäviä poikkeamia aikaisempiin tutkimuksiin. Rytminen improvisaatio on havaittu
aiemmissakin tutkimuksissa suosituksi, kuten myös pentatoniikan käyttö. Vaikka aineiston kerääminen oli erilaista kuin
Koutsoupidoun sekä Gruenhagenin ja Whitcombin tutkimuksessa, niin tuloksista oli löydettävissä yhtenevyyksiä.
Lauluimprovisaation käyttö oli kuitenkin vähäistä tutkimusaineistossa verrattuna yhdysvaltalaisiin musiikinopettajiin.
Tämä asettaa jatkokysymyksen erityisesti lauluimprovisaation tutkimiselle suomalaisissa kouluissa. Onko todella niin,
että sitä toteutetaan vähän suomalaisissa kouluissa?
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1

JOHDANTO

Improvisoitu musiikki on kiinnostanut minua siitä lähtien, kun aloin harrastamaan
musiikkia. Improvisoinnissa minua kiehtoo mahdollisuus toteuttaa musiikkia ilman
valmisteluja ja nuotteja sekä oman musiikin luominen juuri soittohetkellä. Jammailu
porukalla on mielestäni rentouttavin ja mukavin tapa musisoida. Se on vapauttavaa, luovaa
ja jopa terapeuttista. Alusta alkaen olen soitossani kehitellyt jotain itse improvisoiden ja
kun opin uusia asioita musiikista, opin myös enemmän improvisoimaan ja tuottamaan
omaa musiikkia laajemmin.
Koska olen kiinnostunut improvisoinnista, minua myös tulevana musiikkikasvattajana
kiinnostaa sen tuominen musiikin oppitunneille. Myös omat positiiviset kokemukset
improvisoinnista luovat itselleni ajatuksen, että se olisi myös positiivinen tekijä
luokkahuonemusisoinnissa.

Improvisoidessani olen itse lähtenyt kokeilemaan, mitä

kaikkea soittimella voi tehdä, eikä kukaan ole kertonut minulle kuinka improvisoidaan.
Uskoisin oman kokeiluhalukkuuteni johtuvan siitä, että olen alkanut improvisoimaan ja
keksimään omaa musiikkia ennen kuin aloin pohtimaan, mikä kuulostaa hyvältä musiikilta.
Tämän takia minua askarruttaa, voiko improvisointia edes opettaa ja onko sen opettaminen
edes mielekästä. Mielestäni improvisoinnin musiikissa tulisi olla mahdollisimman vapaata
musisointia, mutta opettaminen aina antaa jonkin näköisiä ohjenuoria ja kenties pakottaa
johonkin formaattiin. Syntyy improvisaation opetuksen paradoksi: miten vapaata
musisointia voi opettaa, jos opettamiseen liittyy tietynlainen ohjaaminen johonkin
suuntaan. Myös Hickey (2009) pohti, onko todella mahdollista opettaa didaktisessa
mielessä valmistelemattoman ja spontaanin musiikin tekemistä.
Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan mahdollista tutkia, onko improvisoinnin opettaminen
didaktisessa mielessä mahdollista. En siis tutki sitä, miten oppilaasta tehdään taitava
tyylinmukainen improvisoija, vaan opettajien käsityksiä ja käytänteitä improvisoinnin
parissa. Joidenkin käytänteiden kautta voidaan saada aikaan taitavia tyylinmukaisia
improvisoijia, mutta se ei ole tutkimukseni fokus.
Improvisoinnin opettamiseen liittyy myös pohdintaa koulutuksen tarkoituksesta. Onko
meidän tarkoitus kasvattaa oppilaista sellaisia kansalaisia, jotka kykenevät toistamaan
kaikkea vanhaa, vai tulisiko meidän kasvattaa ihmisiä, jotka pystyvät luomaan jotain uutta
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tälle yhteiskunnalle? Improvisointi voi olla yksi keino antaa eväitä oppilaille luovaan
musisointiin, jonka avulla he oppisivat ja innostuisivat uuden musiikin tekemisestä
Musiikissakin tarvitaan esiintymistaitoja ja soittotaitoja, joilla voidaan soittaa jo olemassa
olevaa materiaalia. Varmaa on myös se, että aina tarvitaan muusikoita, jotka kykenevät
luomaan uutta musiikkia. Peruskoulun ja lukion musiikintunneilla voidaan synnyttää
kipinä uuden musiikin luomiseen.
Improvisoinnin käsityksiä ja käytänteitä on Englannissa tutkinut Theano Koutsoupidou
(2005) ja Yhdysvalloissa Lisa M. Gruenhagen ja Rachel Whitcomb (2014). Suomalaisten
opettajien käsityksiä ja käytänteitä ei olla tutkittu suoranaisesti pelkästään improvisoinnin
parissa. Samuli Rekilä (2012) tutki pro gradu -tutkielmassaan musiikin opettajien
käsityksiä pohjoissuomalaisten musiikinopettajien käsityksiä musiikillisesta keksinnästä,
mutta siihen kuuluu muitakin osa-alueita kuin improvisaatio. Käsityksiä kuitenkaan
improvisoinnista luokkahuonemusisoinnissa ei ole suoraan tutkittu ja sillä on paikkansa
improvisaatiotutkimuksen kentässä.
Improvisointi

on

ollut

osana

musiikin

opetussuunnitelmaa

vuoden

2004

opetussuunnitelman perusteiden mukaan eikä improvisointi ole poistumassa uudesta
vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteista. Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa (2004) ei ole mainittu, että oppilaiden tulisi oppia improvisoimaan, vaan sitä
tulisi sisällyttää opetukseen. Uusimmassa opetussuunnitelman perusteissa (2014)
mainitaan, että musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden, joista
yksi keino on improvisoiminen. Minkälaisilla käytännön työskentelytavoilla opettajat
suoriutuvat näistä opetussuunnitelman vaatimuksesta? Opetussuunnitelman perusteissa
(2004, 2014) sanotaan, että oppilaita tulisi ohjata improvisoimiseen. Tässä ohjauksessa
täytyy

olla

käytössä

joitain

käytännön

työskentelykeinoja.

Nämä

käytännön

työskentelytavat ovat minulla kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa.
Toiseksi minua kiinnostaa opettajan käsitykset improvisoinnista. Käsityksistä minua
kiinnostaa opettajien mielipide improvisoinnin tarpeellisuudesta ja, mitä sillä voidaan
opettaa ja onko se itsessään opittava asia. Kiinnostuksen kohteena on myös opettajien oma
suhde improvisointiin ja sen vaikutus improvisoinnin käyttöön luokkahuonemusisoinnissa.
Improvisoinnin yhteydessä mainitaan usein säveltäminen ja sovittaminen. Sovittamiseen
en tässä tutkielmassa puutu, mutta tutkailen opettajien käsityksiä improvisoinnin ja
säveltämiskasvatuksen yhteyksistä. Tieteellisessä keskustelussa on pohdittu säveltämisen

ja improvisoinnin suhdetta toisiinsa (ks. Wiggins, 2007, s. 454). Toisten mielestä
säveltäminen on improvisoinnin yläkäsite (esim. Green, 2002) ja toisten mielestä
improvisointi on erityisluontoinen tapaus verrattuna sävellykseen tai muuten vain
sävellyksestä erotettavissa oleva käsite (esim. Ahonen, 2004; Sloboda, 1986). Myös
musiikillisen keksinnän käsite on ollut paljon esillä, joka sisältää improvisoinnin lisäksi
säveltämisen, äänikerronnan ja sovittamisen (Ervasti, 2003, s. 57). Musiikillisesta keksintä
on laajasti esillä vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa, mutta uusimmassa
perusteissa (2014) siitä löysin vain yhden maininnan vuosiluokkien 1–2 osuudesta.
Näiden pohjalta tutkimuskysymyksikseni pro gradu -tutkielmaani muodostuu:
1. Minkälaisia

käytänteitä

musiikinopettajilla

improvisoinnin

parissa

luokkahuonemusisoinnissa?
2. Minkälaisia käsityksiä musiikinopettajilla on improvisoinnista musiikintunnilla?
Tutkimukseni toteutin siten, että ensin käsittelin improvisaatiotutkimuksesta käsittelevää
tieteellistä

keskustelua

ja

pyrin

sieltä

luomaan

käsitystä

improvisaatiosta

musiikkikasvatuksesta. Näiden pohjalta myös etsin käytännön työtapoja improvisoinnin
toteuttamiseen. Tieteellinen keskustelu loi pohjan kyselylomakkeen muodostamiselle, siten
että saisin vertailukelpoisia vastauksia kansainvälisiin tutkimuksiin ja yritin aikaisemmista
tutkimuksista etsiä puutteita, jotka myös sanelivat kyselylomakkeeni laatimista. Aineiston
keräsin verkkokyselyllä, johon vastasi musiikinopettajia tai musiikin- ja luokanopettajan
kaksoispätevyyden omaavia opettajia. Verkkokyselyssä opettajat saivat kertoa avoimesti
työskentelytavoistaan ja näkemyksistään. Opettajien vastauksia vertailin viitekehyksessä
esiintyviin työtapoihin ja käsityksiin sekä aiempiin tutkimuksiin. Näitä kahta lähdettä
vertailemalla pyrin kokoamaan käytännön työtapoja improvisointiin sekä pyrin luomaan
käsitystä improvisoinnista musiikintunneilla. Asetan myös kriittisen tarkastelun alle oman
hypoteesini, että improvisointi on positiivinen ja iloinen asia.
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2

IMPROVISOINTI

Improvisointi-sana tulee latinankielisistä sanoista improvisus (ennalta näkemättä) ja ex
improviso (odottamatta; Ahonen, 2004, s. 171). Improvisointi on siis musiikin syntyä
hetken mielijohteesta ja siinä syntyy jonkinlainen valmistelematon sävellys (Backlund,
1983, s. 3). Improvisointikäsitteen määrittelyssä on käyty keskustelua improvisoinnin ja
säveltämisen

suhteista

toisiinsa.

Yhden

näkökulman

mukaan

improvisointi

on

erityisluontoinen tapahtuma musisoinnissa. Slobodan (1986) sanoo, että improvisointi on
säveltämisen erityistapaus, jossa säveltäjä on myös esiintyjä ja hän esittää sen ilman
valmisteluja.

Improvisoinnin

voi

määrittää

Bruno

Nettlin

(2015)

mukaan

musisointikeinona, jossa ei suunnitella tuotosta etukäteen tai soitetaan mitä tahansa tulee
mieleen. Säveltämisprosessissa oivallukset tallennetaan ja niitä myöhemmin työstetään
myöhemmissä säveltämisprosessin vaiheessa. Improvisoinnissa tulleita oivalluksia ei oteta
talteen, vaan ne luodaan musiikin esittämishetkellä eikä niitä viimeistellä ja kirjoiteta
nuotiksi. (Ervasti, 2003, s. 65.) Ahosen mukaan (2004) improvisoija ei muotoile eikä
parantele materiaaliaan, vaan ne on toimittava saman tien. Sävellykseen voidaan saada
kuitenkin idea, joka on tulosta improvisoinnissa tapahtuneesta oivalluksesta. (Ahonen,
2004, s. 171–172.)
Toisen näkökulman mukaan improvisointi sisältyy säveltämiskäsitteen alle. Wiggins
viittaa Faulkneriin (2001), jonka mielestä sävellys on prosessi ja tuotos, joka sisältää
erilaisia osa-alueita, muun muassa improvisoimisen, sovittamisen ja spontaanin laulun (Ks.
Wiggins, 2007, s. 454–455). Greenin mukaan sävellys sisältää valikoiman lukuisia
musiikillisia luovia toimintoja, joka sisältää muun muassa improvisoinnin (Green, 2002, s.
23). Myös Ervasti (2003) mainitsee, että improvisoinnin voi sisällyttää säveltämiskäsitteen
alle. Myös sävellyksen esitys ja kuuntelu kuuluvat samalla tavalla sävellysprosessiin kuin
improvisoiminen (Wiggins, 2007, s. 454–455). Biasutti ja Frezza sanovat, että
improvisointi voi olla hyödyllinen aloituspiste säveltämiselle (Biasutti & Frezza, 2009, s.
238). Sävellykseen voi myös sekoittaa improvisoituja tuotoksia (Glover, 2000, s. 77–78).
Biasutti

&

Frezza

(2009)

määrittelevät

improvisaation

monimutkaiseksi

ja

moniulotteiseksi toiminnaksi. Siihen liittyy valmiiksi opeteltuja kuvioita ja fraaseja sekä
jännittyneisyys eri esiintyjien välillä. Improvisoinnissa täytyy myös osata ennakoida ja
antaa palautetta soittamiseensa. Improvisoinnissa tulisi myös huomioida tonaalisuutta,

harmonian liikkumista, musiikillista metriä ja muotoja. Improvisointia voi oppia
kuuntelemalla improvisoitua musiikkia, opettelemalla repertuaaria improvisointia varten ja
ottamalla tarvittavia riskejä improvisoinnissa. (Biasutti & Frezza, 2009, s. 232–233.)
Green (2002) mainitsee kolme erilaista improvisointityyliä, jota populaarimuusikot
toteuttavat. Yksi näistä on täysin originaali improvisointi, jossa soittaessa luodaan jotain
täysin uutta materiaalia. Toinen on oman improvisoinnin mieleen painaminen, joka saattaa
alkaa originaalilla improvisoinnilla, mutta siinä soittaja joko tarkoituksella tai vahingossa
soittaa aikaisempia improvisoituja melodioita toistaen niitä useammin. Tällöin
improvisaatiossa alkaa olemaan jo säveltämisen piirteitä. Kolmas on muuttuva
improvisaatiotyyli, jossa soittoja yhdistelee kahta edellä mainittua improvisaatiotyyliä ja
lisäksi varioi soitantaansa erilaisilla sävelillä, soinnilla, muotorakenteilla ja tunteilla.
(Green, 2002, s. 41–43.)
Improvisoinnilla on tärkeä rooli ympäri maailmaa olevissa eri musiikkityyleissä. Azzarra
(2002) mainitsee improvisoinnin olevan tärkeässä roolissa muun muassa Koreassa,
Turkissa, Kiinassa, Iranissa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Oikeastaan koko
Afrikan mantereen musiikkikulttuureissa improvisoinnilla on tärkeä rooli. (Azzarra, 2002,
s. 175.) Bruno Nettl (2015) kertoo myös Lähi-idän ja Pohjois-Intian musiikkikulttuureissa
improvisoidut osat saavat suurimman arvostuksen. Myös länsimaisen musiikin historiassa
on ollut tärkeä rooli improvisoimisella muun muassa liturgisissa rukouksissa sekä klassisen
musiikin osa-alueilta erityisesti barokin aikana (Ahonen, 1993, s. 37–38; Azzara, 2002, s.
175). Useat klassisen musiikin säveltäjät on todettu taitaviksi improvisoijiksi, muun
muassa J.S. Bach, W.A. Mozart ja Ludvig van Beethoven. Erityisesti heidän liveesiintymisissään oli mukana improvisoituja osioita. (Azzarra, 2002, s. 175; Sloboda, 1986,
s. 139.)
Koutsoupidou (2005) sanoo, että pienet lapset eivät luovassa musisoinnissa pysty
tekemään eroa säveltämiselle ja improvisoinnille, vaan ne ovat osa luonnollista
musiikillista kekseliäisyyttä. Kun lapsi kasvaa vanhemmaksi, hän tulee kokoajan
tietoisemmaksi luomastaan musiikistaan. Tällöin improvisoinnin ja säveltämisen käsite
tulee paljon konkreettisemmaksi lasten luovan musisoinnin näkökulmasta. Jos pienille
lapsille

tehdään

säveltämistehtäviä,

niin

ne

useimmiten

kytkeytyvät

vahvasti

improvisointiin. Lasten kyky uudelleen järjestellä omia musiikillisia ideoitaan kasvaa
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vanhetessa, jolloin oman musiikin luomista voidaan alkaa kutsumaan säveltämiseksi.
(Koutsoupidou, 2005, s. 363–364.)

2.1

Improvisoinnin harjoittelemisesta

Michele Biasutti ja Luigi Frezza (2009) kirjoittivat eri muuttujien vaikutuksesta
improvisaatiokykyihin. Heillä oli tutkittavana 76 aikuista, joilta analysoitiin viittä
improvisaatioprosessiin liittyvää ulottuvuutta ja kaksi improvisaatiokykyihin liittyvää
ulottuvuutta. Näistä ulottuvuuksista he tutkivat, mitkä muuttujat korreloivat keskenään.
Tutkimuksessa improvisaatioprosessin ulottuvuudet ovat improvisaation suunnittelu,
tunteet, flow, improvisoinnin arviointi ja palaute (engl. feedback) ja valmiiden melodisten
kuvioiden käyttö. Improvisaatiokykyihin liittyvät ulottuvuudet ovat musiikillinen
harjoittelu ja musiikilliset perustaidot. Heidän tutkimuksessaan musiikillisiin perustaitoihin
kuului sävelkorkeuden tunnistaminen, kyky soittaa rytmisesti oikein ja kyky laulaa hyvässä
vireessä. (Biasutti & Frezza, 2009, s. 235–238.)
Tutkimuksessa kuuden muuttujan havaittiin korreloivan keskenään. Improvisoinnin
flow’lla ja suunnittelulla oli yhteyttä toisiinsa. Myös harjoittelulla oli vaikutusta
improvisaation flow-tilaan. Musiikillisilla perustaidoilla on merkitystä siihen, kuinka
improvisaatiota kyetään suunnittelemaan etukäteen. Melodisten kuvioiden käytöllä oli
vaikusta siihen, kuinka saadaan tunnepuolta esille improvisoinnissa ja miten improvisoija
kykenee saamaan palautetta soitostaan. Luonnollisesti myös musiikillisella harjoittelulla on
yhteyttä musiikillisiin perustaitoihin. (Biasutti & Frezza, 2009, s. 239–240.)
Jeff Pressing (1987) pitää soitosta saatua palautetta tärkeänä osana improvisointia. Sen
avulla

pystyy

korjaamaan

virheitä

ja

sopeutumaan

tilanteeseen.

Soittimella

improvisoitaessa palautetta soitostaan voidaan saada kuulemalla, näkemällä, asentoaistilla
ja tuntemalla, ja ne kaikki täydentää toisiaan saadessaan palautetta improvisoinnista.
Pressingin mukaan lauluimprovisoinnissa on käytössä vain kuuloaistin avulla saatava
palaute, mikä tekee lauluimprovisaatiosta erityisen haastavaa. (Pressing, 1987.)
Improvisointitaidot kehittyvät, kun sujuvuus, joustavuus, virheiden korjaamisen kyky ja
ilmaisukyky

paranevat.

Pressingin

mukaan

myös

kekseliäisyys

ja

suorituksen

johdonmukaisuus vaikuttavat improvisointiin. Näitä taitoja voidaan kehittää, kun tietyt
kognitiiviset ominaisuudet paranevat soittamisessa ja kehittämällä musiikillisia, akustisia

ja motorisia muistivarastoja improvisoinnissa sekä kehittämällä näiden ainesosien kykyä
toimia kognitiivisesti keskenään. Myös kasvavissa määrin virittely tarvittaviin aistiinformaatioihin kehittävät kognitiivisia ominaisuuksia improvisoinnissa. (Pressing, 1987.)
Edellä kuvatun tutkimuksen tulokset antavat osviittaa muun muassa siihen, että
harjoittelemalla improvisointia siinä myös kehittyy. Musiikilliseen harjoitteluun kuuluu
muun muassa asteikkojen harjoittelu (Biasutti & Frezza, 2009, s. 238). Jos
koulutyöskentelyssä opetetaan asteikoita improvisointiin, kuten blues- tai pentatoninen
asteikko, niin Biasuttin ja Frezzan tutkimukseen nojaten sillä kehitetään muun muassa
musiikillisia perustaitoja. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös joitain yksinkertaisia
valmiita melodisia kuvioita, jotka auttavat myös improvisoinnissa. Edellä mainittujen
tutkimusten valossa improvisointia voidaan edesauttaa harjoittelemalla siihen tarvittavia
taitoja.

2.2

Lapsen musiikillinen kehitys improvisoinnissa

Opetustyöskentelyssä voidaan huomioida, minkälaisia improvisointitehtäviä oppilaille
voidaan antaa, jos oppilaan kehitystaso otetaan sopivalla tavalla huomioon (Paananen,
2003, s. 22; Sariola, 1992, s. 33) Alakouluiässä on oppilaiden improvisointikyvyissä on
paljon vaihtelua. Kun alakoulun nuorimmilla oppilailla esiintyy pintasuuntautunutta
improvisaatiota, niin vanhimmilla 10–11-vuotiailla improvisointi lähentelee jo aikuisen
kykyä

improvisoida

(Paananen,

2003,

s.

47.).

Sariola

(1992)

ehdottaakin

improvisointitehtävien helpottamista kehitystasot huomioon ottaen. Improvisointia voi
helpottaa

esimerkiksi

ottamalla

laattasoittimesta

ylimääräiset

palaset

pois

ja

muodostamalla siihen valmiiksi pentatonisen asteikon. (Sariola, 1992, s. 33.)
Jo sikiön on havaittu reagoivan musiikkiin ja äidin sydämen syke toimii ensimmäisenä
tasaisena pulssina lapsen kehityksessä. Varhaislapsuudessa tapahtuu monia sensomotorisia
kehitysvaiheita, jotka edesauttavat rytmin kehitystä. Kyky pitää yllä säännöllistä pulssia
kehittyy merkittävästä 5–7-ikävuosien aikana. Paananen (2010b) kertoo rytmisen
keksinnän

kehittymisestä

kouluiässä

ikävuosina

6–11,

jossa

keksintä

ilmeni

improvisoinnin muodossa. Musiikillisen muodon hierarkkisuus kehittyi iän myötä.
Hierarkkisuus

ilmeni

siten,

että

10–11-vuotiailla

rytmituotokset

koostuivat

fraasirakenteista ja lausekkeista, eikä hahmottumattomia muotoja enää kehittynyt.
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Rytmikuvioiden määrä myös lisääntyi iän karttuessa sekä kyky synkronoitua metrisesti
muuhun soitantaan. (Paananen, 2010b, s. 219–231.)
Melodisessa improvisaatiossa käytettiin ikäryhmästä riippumatta varsin suppeita
intervalleja ja puhtaan kvintin käyttö väheni iän kasvaessa. Säveltasoista asteikon viisi
ensimmäistä säveltä olivat suosittuja 6–7-vuotiailla, kun taas 8-vuotiailla korostui
duuriasteikon kolmas ja viides aste. Toisen asteen käyttö väheni 9-vuotiailla ja tilalle tuli
neljännen asteen käyttö. 10-vuotiailla asteikon kahden viimeisen sävelen käyttäminen
korostui, mutta muuten sävelten käyttö oli varsin samaa kuin 9-vuotiailla. 11-vuotiailla
toonika pääsi erityisesti keskiöön ja muutenkin toonikakolmisoinnun sävelten käyttö
lisääntyi. (Paananen, 2003, s. 193.) Paananen (2010a) toteaa, että lapsi oppii melodian
tuottamisessa käyttämään tonaalista tietämystään sen mukaan, kun ikävuosia tulee lisää.
Paananen (2003) tutki myös melodian soinnutuksen improvisointia ja havaitsi sen
haastavaksi. Tutkimuksessa koehenkilöt saivat soinnuttaa annetuista soinnusta valmiin
melodian päälle. Tutkimuksen melodia kulki duurissa ja soinnut oli sen mukaiset, paitsi
mukana oli toisen asteen duurisointu, joka voi myös toimia välidominanttina viidennen
asteen soinnulle. Paananen kutsui tätä sointua ”harhauttajasoinnuksi”. Harmonian
improvisoinnissa 6–7-vuotiaat eivät häiriintyneet harhauttajasoinnusta, mutta 10–11vuotiaat eivät käyttäneet tätä sointua. Vanhemmalla ikäryhmällä esiintyi myös
maltillisempaa sointujen vaihtelua verrattuna nuorempiin. (Paananen, 2003, s. 197–199.)
Paananen (2010a) kiteyttää improvisaatiotutkimustaan siten, miten lapset tarkkaavat
rytmiä, metriä, melodiaa ja tonaliteettia. Rytmin tai tonaalisesti stabiilien sävelien
tarkkaaminen on 6–7-vuotiaiden improvisaation keskiössä. Kehitys jatkuu tasaisesti siten,
että 10–11-vuotiaat pystyvät tarkkaamaan yhtä aikaa kaikkia edellä mainittuja musiikin
perusdimensioita. (Paananen, 2010a, s. 212.)
Ahosen (1993) tutkimuksesta käy ilmi, että vokaalinen improvisaatio kehittyy ilman
opetustakin.

Ikävuosina

7–9

tapahtuu

huomattavaa

kehitystä

vokaalisessa

improvisaatiokyvyssä, mutta kehitys alkaa hidastua 10-vuotiaana. 12-vuotiaan kyky
improvisoida omalla äänellään lähentelee jo aikuisen kykyä, mikäli 12-ikävuoden jälkeen
ihminen ei ole saanut erityistä musiikkikoulutusta. Ahonen myös havaitsi, että tyttöjen
kyky improvisoida äänellään oli selkeästi poikia parempi. (Ahonen, 1993, s. 142.)

Kouluikäisten kehitys musiikillis-kognitiivisten osa-alueiden osalta liikkuu erilaisia teitä
pitkin ja varsinkin kehityksen alkuvaiheissa musiikilliset erot ovat suurempia. Toiset
oppilaat improvisoivat melodiaa paremmin, toiset rytmiä, ja näitä eroavaisuuksia olisi
opettajan hyvä huomioida. Oppilaat, jotka pysyvät hyvin sävellajissa ja tahtilajissa
kaipaisivat

opetusta,

jossa

tulee

monimutkaisempaa

melodista

sanavarastoa

ja

haastavampia rytmejä. Oppilaat, joilla melodian ja rytmin keksiminen sujuvat helposti
hyötyisivät opetuksesta, jossa tullaan tahtilajista tietoiseksi ja esimerkiksi soinnuttamalla
melodioita kehitetään sävellajituntemusta. Oppilaat, jotka pysyvät hyvin sävellajissa, mutta
esimerkiksi rytmitaju ei ole niin hyvää, kaipaisivat vahvistusta rytmitajun kehittämiseen.
Paanasen mukaan ”musiikillinen keksintä kehittää oppijassa kaikkia näitä alueita”.
(Paananen, 2006, s. 87–88.)

2.3

Informaali oppiminen improvisoinnissa

Musiikinopetuksessa yleensä opetustapahtumat tapahtuvat formaalissa oppimistilanteessa.
Musiikillinen oppiminen tulisi nähdä kuitenkin laajemmassa kontekstissa. Aikaisemmin
tutkimuksissa pohdittiin mitä tulisi oppia, mutta viime aikoina tärkeämpi kysymys on ollut,
miten tulisi oppia. Iso osa musiikillisesta oppimisesta tapahtuu koulujen ulkopuolella ilman
opettajaa ja tilanteissa, joissa ei ole tarkoitus oppia musiikkia, vaan soittaa musiikkia,
kuunnella musiikkia, tanssia musiikkia ja olla yhdessä musiikin parissa. (Folkestad, 2006,
s. 136–137.)
Formaalissa oppimistilanteessa toiminta on suunniteltu tarkasti etukäteen, joka myös
johtaa tilannetta. Toimintaa johtavan tekijän ei tarvitse varsinaisesti olla opettaja, vaan se
voi olla myös esimerkiksi yhtyeen johtaja, joka johtaa bändin soittoa ja kokonaiskuvaa.
Informaalissa oppimisessa toimintaa ei olla suunniteltu etukäteen, vaan aktiviteetit
esiintyvät sellaisena kuin soittajat, säveltäjä ja ynnä muut vastaavat toimivat
musisointitilanteessa. Tätä on kuvattu myös itseohjautuvaksi tai vapaaehtoiseksi
oppimiseksi. Siinä mielessä se ei ole vapaaehtoista, että oppimista tapahtuu juuri silloin,
kun sitä ei ole suunniteltu tapahtuvan. (Folkestad, 2006, s. 141.)
Lucy Green (2008) tutki informaalia oppimista luokkahuoneessa. Tässä oppimistilanteessa
opettajan tuli olla aika taka-alalla opetustilanteessa, mikä osoittautui todella hankalaksi,
koska ei saanut kontrollia oppimistilanteeseen. Opettajien opettamismetodit informaalissa
oppimisessa on oppilaiden tarpeiden tunnistaminen, jonka jälkeen oppimista voidaan
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auttaa mallintamalla, demonstroimalla ja ohjata oppilasta kuuntelemaan ja imitoimaan
soittoaan.

Selittäminen,

nimeäminen

ja

vaatiminen

eivät

kuulu

informaaliin

opettamistyyliin. Tutkimuksen perusteella oppiminen eteni vaiheittain ja ne tukivat
informaalia oppimista. Näitä informaaleja oppimistilanteita olivat sellaisen musiikin
käyttäminen, jonka oppilaat itse valitsivat, oppiminen kuuntelemalla ja kopioimalla,
ystävien kanssa oppiminen, vahva osallistuminen, umpimähkäistä oppimista ilman
ohjausta, integroimalla kuuntelua, esittämistä, improvisointia ja säveltämistä kaikissa
oppimistilanteissa. (Green, 2008.)
Virkkula (2014) huomasi, että työpajatoimintainen oppimistilanne ammattimuusikon
kanssa tuki informaalia oppimista formaalissa oppimisympäristössä. Työpajoissa
ammattimuusikoiden kanssa havaittiin, että oppilaat oppivat ammattimuusikoilta, kuinka
musiikkia opitaan. Työpajoissa oppilaat huomasivat myös oman soittonsa vaikutuksen
muiden soittoon sekä opitut asiat monesti poikkesivat siitä, mitä alun perin oli suunniteltu
oppivan. Virkkula havaitsi samoja piirteitä työpajatyöskentelyssä kuin Green (2008).
Oppilaat olivat mukana valitsemassa soitettavaa musiikkia, opiskelivat korvakuulolta,
omat osuudet harjoiteltiin itsenäisesti ja yhteismusisointi ryhmässä, musiikissa tärkeää oli
hyvä fiilis ja luova työskentely ja musiikillinen omaksuminen hankittiin kokonaisia
kappaleita soittamalla. (Virkkula, 2014, s. 53-55.)
Wright ja Kanellopoulos (2010) tutkivat, että improvisoinnilla on tärkeä rooli edistämään
opettajien mahdollisuuksia käyttää informaalia pedagogiikkaa musiikin opetuksessa.
Improvisointi voi tarjota läheisen, voimakkaan ja kehittyvän kommunikaation oppilaiden
välillä, joka antaa mahdollisuuden itseoppimiseen ja siitä tulee apukeino ottaa haltuun
informaaleja oppimistilanteita. Improvisointi antaa myös opettajalle apukeinoja olla
oppilaille avoimempia ja vastaanottavampia. Se voisi tuoda myös musiikillisen
mielikuvituksen kasvatuksellisen prosessin keskiöön. (Wright & Kanellopoulos, 2010, s.
72-84.)

2.4

Improvisointi opetussuunnitelman perusteissa

Improvisointi näkyy sekä kirjoittamishetkellä voimassa olevassa opetussuunnitelman
perusteissa että tulevassa opetussuunnitelman perusteissa. Tämä kuvastaa sitä, että
improvisaatio

nähdään

musiikinopetuksessa.

opetussuunnitelmatasolla

yhtenä

tärkeänä

osa-alueena

Sekä

1.–4.

luokkalaisten,

että

opetussuunnitelman perusteissa

5.–9.

luokkalaisten

kohdalla

perusopetuksen

mainitaan erikseen, että opetuksen sisältöihin tulisi

sisällyttää jossain määrin improvisointia. 1.–4. luokkalaisille sitä tulisi sisällyttää pienissä
musiikillisten keksintöjen osa-alueissa. Vanhemmille 5.–9. luokkalaisille musiikin
opetussuunnitelman keskeisissä sisällöissä mainitaan, että musiikillisia ideoita tulisi
kokeilla

muun

muassa

improvisoiden.

(Opetushallitus,

2004,

s.

233–234.)

Opetussuunnitelman pohjalta saadaan siis vahvasti tukea sille, että improvisointia olisi
hyvä toteuttaa peruskoulujen opetuksessa. Tältä pohjalta siihen tulisi myös jossain määrin
perehtyä ja sitä tulisi myös toteuttaa musiikinopetuksessa.
Tämän tutkimuksen tullessa ulos ei ole enää kovin pitkää tarkoitus työskennellä vuoden
2004 Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. On siis syytä tarkastella, mitä
improvisoinnista sanotaan vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteissa. Perusteissa
musiikin tehtävissä mainitaan, että ”oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään
tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen,
säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen” (Opetushallitus, 2014, s. 263).
Vuosiluokilla 3–6 musiikin tavoitteina on: ”rohkaista oppilaita improvisoimaan sekä
suunnittelemaan

ja

toteuttamaan

pienimuotoisia

sävellyksiä

tai

monitaiteellisia

kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen” (Opetushallitus,
2014, s. 263). Musiikin tavoitteissa vuosiluokilla 7–9 sanotaan: ”kannustaa oppilaita
rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja
säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn” (Opetushallitus, 2014, s. 422).
Yleisestikin perusteita lukemalla tulee vaikutelma, että improvisointi, säveltäminen ja
luovan musiikin tuottaminen on uudessa opetussuunnitelmassa korostetummassa asemassa,
kuin nykyisessä, ja se näkyy sekä sisällöissä, tavoitteissa ja arvioinnissakin
(Opetushallitus, 2014, s. 263–266, 422–425).

2.5

Improvisoinnin opetus

Yksi yleisimmistä perusteluista improvisoinnin opettamiselle on, että se on hyvä
mahdollisuus

toteuttaa

luovuutta

ja

musiikillista

ilmaisua

musiikinopetuksessa.

Improvisointi antaa oppilaille mahdollisuuden tuottaa musiikkia juuri sillä hetkellä, joka on
ainutlaatuisesti heidän omaa ja antaa myös opettajalle mahdollisuuden nähdä oppilaansa
uudessa valossa. (Scott, 2007, s. 6.) Luovia työtapoja, joihin improvisointi kuuluu, on
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kuitenkin havaittu käytettävän vähän musiikinopetuksessa (Ahonen, 2004, s. 167; Norris,
2010, s. 58). Luovaa toimintaa olisi hyvä lisätä musiikinopetuksessa, koska luovan
toiminnan on havaittu toimivan motivoivana tekijänä musiikissa (Ahonen, 2004, s. 167).
Improvisoinnin sisällyttämisellä opetukseen voidaan kehittää oppilaiden teknisiä taitoja,
musiikin hahmottamista, musiikin lukemistaitoja ja musiikillisten elementtien hallintaa,
joihin kuuluu muun muassa sävelkorkeus, aika-arvot, intensiteetti ja sointiväri (Norris,
2010, s. 58; Scott, 2007, s. 7). Oppilaiden musisoidessa ilman nuotteja heillä on
mahdollisuus keskittyä enemmän teknisiin seikkoihin, kuten siihen, miltä he kuulostavat
Musiikin hahmottamista improvisaatio kehittää siten, että silloin oppilaiden täytyy
enemmän luottaa omaan kuulokuvaansa kuin nuottikuvaan. (Scott, 2007, s. 7.)
Improvisoinnin

historiallinen

ja

kulttuurinen

merkitys

myös

antaa

perusteita

improvisaation opetukselle. Improvisointi on ollut pitkään osa ihmisen musisointia. Myös
länsimaisessa musiikissa on improvisoitu paljon aina 1800-luvun puoliväliin asti.
Kuitenkin monet säveltäjät, kuten Johannes Brahms, Frédéric Chopin ja Igor Stravinsky
monesti aloittivat säveltämisensä improvisaatiolla. Varsinkin 1900-luvulla Yhdysvalloissa
jazz-musiikissa on ollut paljon jazz-improvisaatiota, jota pidetään yhtenä korkeammalle
kehittyneimmistä improvisaatiomuodoista. (Scott, 2007, s. 7.)
Ryhmäimprovisoinnin on havaittu myös kehittävän sosiaalisia taitoja, jossa täytyy antaa,
vaihtaa

ja

hyväksyä

ideoita

sekä

muodostaa

uutta

musiikkia

yhdessä

tarkoituksenmukaisesti ja ollaan kontaktissa ympärillä olevien soittajien kanssa.
Ryhmäimprovisoinnissa oppilaiden tulee kuunnella ympärillä olevia soittajia ja reagoida
kuulemaansa, ja sen on havaittu kehittävän ryhmän kollektiivista päätöstentekoa,
ryhmäidentiteettiä, osallistumista kilpailun sijaan, riskinottokykyä ja kykyä olla
musiikillisesti yhdessä. (Burnard, 2002, s. 169; Monk, 2013, s. 77; Scott, 2007, s. 8.)
Beegle (2010, s. 224) havaitsi tutkimuksessaan, musiikillisilla rooleilla ja suhteilla on
yhteyttä ryhmäimprovisoinnin sosiaalisiin suhteisiin.
Improvisoinnin toteuttaminen musiikinopettamisessa antaa opettajalle mahdollisuuden
arvioida oppilaan musiikillisia taitoja. Opettaja saa kuvan oppilaansa taidoista
musiikintunnilla antaessaan hänelle erilaisia improvisointitehtäviä. (Scott, 2007, s. 8.)
Spontaani musisointi kehittää lasten esiintymistaitoja, kuuntelutaitoja ja analysointitaitoja.
Opettajat voivat edistää luovuutta luokassa improvisointiprosesseilla ja luomalla

turvallisen ympäristön improvisoinnille, joka mahdollistaa kaikenlaisen musiikillisen
kokeilun. Rachel Whitcompin (2013) mukaan opettajilla on kaiken kaikkiaan positiivinen
asenne improvisointia kohtaan, mutta aikaa sen toteuttamiseen on vähän. Myös opettajien
oma kokemus improvisoinnista muusikkona ja improvisoinnin opettamisen opetuksen
puute nähdään haasteena improvisoinnin opetukselle (Filsinger, 2012; Whitcomb, 2013).
Mikäli opettajalla on kokemusta esimerkiksi rockimprovisoinnista, hän luultavasti
mielellään improvisoi tällä osa-alueella. Tämä on hyvä huomioida opetettaessa
improvisointia, koska luultavasti oppilaatkin improvisoivat aluksi mielellään tutussa
kontekstissa. (Whitcomb, 2013, s. 43–50.)
Hakkaraisen (2009) mukaan improvisaatioon liittyy ajatuksia, että sen tulisi kuulostaa
hyvältä, ja hän mainitseekin, että improvisointiin liittyviä lukkoja voi syntyä siitä, että
oppilas ajattelee, mikä kuulostaa hyvältä ja mikä ei (Hakkarainen, 2009, s. 16). Sekin on
improvisointia, että soittaa satunnaisesti ihan mitä tahansa säveliä peräkkäin. Tällaisessa
tilanteessa kuitenkin voi miettiä, kuinka se kasvattaa oppilasta musiikillisesti. (Sariola,
1992, s. 31.) Improvisoinnin opetuksessa opettajan onkin hyvä päättää tiettyjä rajoituksia
improvisointiin ja vähitellen löysätä rajoja. Opettajien tulee kuitenkin tarkkaan miettiä,
kuinka luoda puitteet ja kontrolloida improvisaatiotuokiota, jotta välttää myös
tukahduttamasta oppilaiden omia ideoita. (Whitcomb, 2013, s. 43–50.)
Opettaja voi tukea oppilaan improvisointia monilla eri keinoilla. Opettaja voi antaa jonkin
musiikillisen kontekstin, kuten määritellä sävellajin, tahtilajin ja tunnetilan. Opettaja voi
myös määritellä iskujen tai tahtien määrän, käytettävät sävelkorkeudet ja rytmiarvot,
rytmisiä ja melodisia kuvioita tai ilmaisuun liittyviä elementtejä. Kun oppilaat ovat
tottuneet ottamaan riskejä rajoitusten sisällä, opettaja voi tarjota mahdollisuuksia
improvisoida myös paljon vapaammin. (Whitcomb, 2013, s. 43-50.) Myös improvisoinnin
sisällyttäminen jatkuvasti opetukseen vähentää improvisointiin liittyviä pelkoja ja halu
ilmaista itseään kasvaa (Juntunen, 2013, s. 45).
Jotkin ammattimuusikot, koulussa käyvistä oppilaista puhumattakaan, saattavat pelätä
improvisointia erinäisistä syistä. Improvisoinnin opetuksessa opettajalla onkin tärkeä rooli
saada minimoitua nämä pelot ja luoda rohkaisevaa työskentelyilmapiiriä luokkaan.
Luokassa ei tulisi olla kritisointia eikä nauramista toisten suorituksille ja opettaja toimii
tässä mallina, kuinka improvisaatiotilanteessa tulisi toimia. Kaikki hyvä opettaminen vaatii
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hyvää suunnittelua ja sama koskee tietenkin improvisoinnin opettamista. (Juntunen, 2013,
s. 42; Riveire, 2006, s. 40-45.)
Pienten lasten kanssa työskennellessä lapsilla on havaittu mahtavia kykyjä tuoda esiin
spontaaneja laulelmia ja melodisia pätkiä joko laulamalla tai soittimilla. Tätä kykyä
opettajien olisi hyvä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. (Ks. mm. Beegle, 2010, s. 220.)
Improvisointia kannattaa harjoittaa musiikintunneilla, koska Scottin mukaan ”historia,
tutkimukset ja kokemus ylivoimaisesti viittaa siihen, että lasten on hyödyllistä
improvisoida peruskoulun musiikintunneilla” (Scott, 2007, s. 12).
Maud Hickey (2009) pohtii, että kuinka on mahdollista opettaa jotain, joka ei vaadi
valmisteluja. Onko todella mahdollista opettaa didaktisessa mielessä valmistelemattoman
ja spontaanin musiikin tekemistä? Hän ehdottaakin, että improvisoinnin opettamisessa on
tärkeintä rohkaiseminen, johtaminen ja mallin antaminen. Oppilaiden tulisi oppia
ajattelemaan kriittisesti ja luovasti sekä ymmärtämään, että improvisointi kuulostaa
luultavimmin erilaiselta kuin valmiiksi sävelletyn musiikin soittaminen. Tässä mielessä
improvisoinnin opettamisessa olisi enemmän kysymys opettaa tiettyä tapaa ajatella ja
toimia tilanteessa kuin opettaa jotain tiettyä taitoa. (Hickey, 2009, s. 287.)

2.5.1 Kratuksen improvisaatiotasot
John Kratus (1991) on pohtinut asiaa, kuinka nuoret muusikon alut voivat improvisoida ja
miten opettaja voisi edistää tätä prosessia. Hänen mukaansa osa opettajista ajattelee
improvisoinnin olevan vain korkeasti koulutettujen muusikoiden hommaa ja toisten
mielestä se on osa luonnollista jo ennen kouluikää alkavaa käyttäytymistä. Kratuksen
mielestä improvisointi kuuluu kaikille, jota sekä edistyneet ja aloittelevat muusikot voivat
harjoittaa. On kuitenkin selvää, ettei molemmille ääripäille improvisointia opeteta samalla
tavalla. On ymmärrettävä sekä aloittelijan että ammattilaisen erilaiset lähtökohdat
improvisoinnille.

Alkutaipaleella

improvisointiprosessiin

ja

kokenut

oleva

improvisoija

improvisoija

kykenee

keskittyy
jo

enemmän

esittämään

omaa

improvisointia harkitusti. Hän jaotteleekin improvisoinnin seitsemään tasoon sen mukaan,
miten improvisointi kehittyy. Opettajan rooliksi tulee tiedostaa nämä tasot, jotta hän voi
siirtää oppilaita tasolta toiselle. (Kratus, 1991, s. 35.)

Nämä seitsemän improvisaatiotasoa ovat 1) tutkiva (exploration), 2) prosessisuuntautunut
(process-oriented), 3) tuotossuuntautunut (product-oriented), 4) sujuva (fluid), 5)
rakenteellinen (structural), 6) tyylinmukainen (stylistic) ja 7) persoonallinen (personal)
(Kratus, 1991, s. 35–40). Kratuksen improvisaatiotasoihin on usein viitattu myöhemmin
kirjallisuudessa liittyen improvisoinnin opetukseen (ks. esim. Mickolajak, 2003, s. 42–44;
Paananen, 2006, s. 73; Scott, 2007, s. 8; Whitcomb, 2013, s. 43–50) ja näen, että tällainen
lähestymistapa improvisaation opetukseen voisi tuoda tuloksia. Mickolajak (2003) kertoo
yrittäneensä luokassaan nokkahuiluilla blues-improvisointia. Hän kuvitteli, että antoi
oppilaille yksinkertaisen ohjeen, joka olisi helppo noudattaa. Kuitenkin bluesimprovisaatio olikin yllättävän vaikeaa ja hän löysikin vaikeudelle syyn Kratuksen
improvisaatiotasoista. Mickolajak oli siirtynyt suoraan liian vaikeaan improvisointitasoon
ilman, että oppilailla olisi aikaisempaa improvisaatiokokemusta (Mickolajak, 2003, s. 42–
44).
Tutkivassa tasossa oppilas tutustuu eri soittimien äänimaailmaan ja ääniyhdistelmiin
löysästi organisoidussa kontekstissa. Tutkiessaan hän oppii hahmottamaan äänien
yhdistelmiä ja se johtaa seuraavalle tasolle. Opettajan rooli on tarjota mahdollisimman
paljon tutkittavaa äänimateriaalia tai esimerkiksi kellopeleistä välillä poistelemalla eri
säveliä, jotta oppilaat voivat tutkia, miten tämä vaikuttaa äänimaailmaan. (Kratus, 1991, s.
37.) Julie Scott (2007) tarjoaa tutkivaan vaiheeseen työskentelytavan, jossa oppilaat
soittavat samaan aikaan kuin opettaja matkien häntä. Opettaja soittaa välillä korkealta tai
matalta, lujaa tai hiljaa, nopeasta tai hitaasti ja oppilaat matkivat opettajaa ja samalla
pääsevät

tutkimaan

omaa

soitantaansa.

(Scott,

2007.)

Whitcomb

(2013)

on

tutkimuksessaan havainnut, että jos opettaja ei ole omassa musisoinnissaan sujut oman
improvisointinsa kanssa, hän harvemmin käyttää improvisointia opetuksessa. Hän
ehdottaakin, että on täysin hyväksyttävää, että opettaja alkaa oppilaiden kanssa tutkivasta
vaiheesta ja etenee omassa improvisaatiokehityksessä oppilaidensa kanssa. (Whitcomb,
2013.)
Prosessisuuntautuneessa improvisoinnissa oppilaat alkavat löytää soittamisestaan erilaisia
kuvioita, joita voi toistaa. Siinä tulee esille koossapitäviä kuvioita, jotka soittajan mielestä
ovat miellyttäviä. Oppilas ei vielä järjestele musiikillista materiaaliaan moodien tai metrien
mukaan. Opettajan rooli on kutakuinkin sama kuin tutkivassa vaiheessa. Kun oppilas alkaa
hahmottamaan musiikillisia kuvioita, hän pikkuhiljaa oppii käyttämään niitä laajemmassa
musiikillisessa

kontekstissa.

(Kratus,

1991,

s.

37.)

Scott

(2007)

ehdottaa
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prosessisuuntautuneeseen improvisaatioon työskentelytavaksi pentatonisen asteikon, jonka
avulla voidaan löytää melodisia kuvioita esimerkiksi rytmisten runojen avulla.
Tuotossuuntautuneessa improvisoinnissa oppilas on tietoinen joistain musiikissa
esiintyvistä ulkopuolisista rajoitteista. Tässä vaiheessa oppilas osaa improvisoida tasaisessa
pulssissa, jossain rajatussa sävellajissa tai improvisoida esimerkiksi Kulkuset -melodian
pohjalta. Tässä improvisaatioasteessa ryhmäimprovisaatio on jo mahdollista, ja opettaja
voi esimerkiksi pyytää oppilaita improvisoimaan jonkin tietyn rytmikuvion puitteissa.
Tässä vaiheessa oppilas alkaa oppia käyttämään kuvioita johdonmukaisemmin ja
esitystekniikka

kehittyy.

(Kratus,

1991,

s.

37.)

Kysymys–vastaus-työskentely

improvisaation opetuksessa on yleistä, joka vaatii tasaisessa pulssissa pysymistä, ja se sopii
hyvin tähän improvisaatiotasoon (Scott, 2007).
Sujuvassa improvisoinnissa oppilaan tekniikka on sujuvaa ja rentoutunutta. Hän kykenee
hallitsemaan instrumenttiaan ja on tietoinen sormituksista, huuliotteista ja muusta
vastaavasta. Opettajan rooli tässä vaiheessa on keskittyä tekniseen luontevuuteen sekä
antaa mahdollisuuksia improvisoida eri moodeilla, sävellajeilla, tahtilajeilla ja tempoilla.
Kun oppilaan tekniset ongelmat alkavat olemaan hallussa, voi oppilas siirtyä seuraavalle
tasolle. (Kratus, 1991, s. 37.)
Rakenteellisessa improvisaatiovaiheessa oppilas alkaa muodostamaan itselle strategioita
muotoillakseen improvisointiaan. Nämä strategiat voivat olla ulkomusiikillisia tai
musiikista otettuja strategioita, kuten eri moodit tai kehiteltyjä kuvioita. Opettajan
tehtävänä on antaa ehdotuksia tai malleja apukeinoiksi rakentaa improvisointia. Kun
oppilas kykenee vaihtamaan strategioiden välillä, hän voi siirtyä seuraavalle tasolle.
(Kratus, 1991, s. 37.)
Tyylinmukainen improvisointi on sitä, että oppilas kykenee improvisoimaan taitavasti
valitsemallaan

tyylillä.

Hän

oppii

erilaisia

melodisia,

harmonisia

ja

rytmisiä

tyylinmukaisuuksia ja oppii käyttämään näitä improvisoinnissa. Opettaja voi demonstroida
tyylinmukaista improvisointia oppilaalle tai hän voi antaa äänitteitä oppilaalle
kuunneltavaksi. Monille muusikoille improvisointi päättyy tähän kuudenteen asteeseen.
Edistyneemmät etenevät viimeiselle tasolle. (Kratus, 1991, s. 37.)
Persoonallisessa tyylissä improvisoija kykenee ylittämään tunnetut improvisaatiotyylit.
Tietyssä määrin kaikki improvisaatio on persoonallista, mutta tässä improvisaatiotasossa

improvisoija tekee uuden maaperän ja luo uuden määrityksen säännöille ja käytänteille.
Tässä vaiheessa opettaja voi olla kannustava ja rohkaiseva kokeiluilla. Opettaja ei voi
kuitenkaan asettaa mitään odotuksia tämän tyylin luomiselle, koska opettajakaan ei voi
tietää, mikä tämä persoonallinen tyyli on. (Kratus, 1991, s. 37.)
Auttaakseen oppilaita improvisoinnissa musiikkikasvattajat voivat järjestää ohjattuja
mahdollisuuksia improvisoinnille, jotka ovat heidän kehityksensä kannalta oikealla tasolla.
Opettajan tehtävä on järjestää harjoituksia, jotta oppilaat ajan myötä pääsevät etenemään
seuraavalle asteelle. Kaksi sääntöä opettajan on hyvä muistaa käyttäessään näitä
improvisaatioasteita. Ensimmäinen sääntö on, jos siirrytään seuraavalle tasolle, oppilaan
tulee hallita kaikki edeltävän tason ominaispiirteet. Opettaja voi kuitenkin esimerkiksi
kolmannessa tasossa tehdä jo kuudennen tason tyylinmukaisia harjoitteita, mutta opettajan
ei tule olettaa, että oppilas oppisi hallitsemaan näitä tyylinmukaisuuksia. Toinen sääntö on
se, että oppilas ei voi hypätä tasoja siirryttäessä korkeammille asteille, mutta hän voi
tarvittaessa

palata

esimerkiksi

kuudennelta

asteelta

takaisin

kolmannen

asteen

improvisointiin. (Kratus, 1991, s. 37.)
Mickolajak (2003) pohti improvisaation ensimmäisiä vaiheita ja huomasi tutkiessaan
Kratuksen improvisaatiotasoja, että hän siirtyi omassa opetuksessaan suoraan neljänteen
tasoon, koska aloitti oppilaidensa kanssa suoraan improvisoimaan blues-asteikolla.
Mickolajack päätti lähteä kokeilemaan tutkivaa improvisointia alkuun ja esimerkiksi vei
oppilaat pianon ääreen ja tutkimaan sillä äänimaailmaa ja kuvailemaan tuntemuksiaan, kun
he olivat nälkäisiä. Toisessa tasossa hän antoi oppilaiden tutkia lisää äänimaailmoja, mutta
laittoi heidät ajattelemaan improvisoituja tuotoksia. Kolmannessa tuotossuuntautuneessa
tasossa Mickolajak teetti oppilailla improvisoituja melodioita annettuun sanarytmiin. Tässä
vaiheessa hän teki myös kysymys–vastaus-improvisaatioita. Neljännessä tasossa oppilas
hallitsee

omaa

instrumenttia

ja

Mickolajak

antoi

tässä

vaiheessa

variaatioimprovisaatioharjoitteita Ostakaa makkaraa ja Tuiki, tuiki tähtönen -melodioihin.
Artikkelissaan hän ei kerro siirtyneensä enää ylemmille tasoille, mutta sanoi
opetustyössään aina välillä palaavansa alemmille tasoille. Mickolajak huomasi asteittaisen
improvisaatiopetukseen olevan nautinnollista oppilaille ja antavan heille itsevarmuutta
improvisoida. (Mickolajak, 2003, s. 40-44.)
Gruenhagenin ja Whitcombin (2014) tutkimuksessa opettajat kertoivat, että mikäli
oppilaille ei anneta mitään tukea improvisointiin, he hämmentyvät improvisointitehtävistä.
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Tukemalla improvisointia asteittain ja antamalla hyviä ohjeita saadaan oppilaat mukaan
tehtäviin. (Gruenhagen & Whitcomb, 2014, s. 379-395.)

2.5.2 Improvisaatiovälineet
Improvisaatiovälineillä tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, millä improvisoitua ääntä ja
musiikkia voidaan tuottaa. Improvisointia voi tuottaa vartaloilla joko kehorytmillä tai
tanssien (Gruenhagen & Whitcomb, 2014, s. 385; Koutsoupidou, 2005, s. 364; Scott, 2007,
s. 12). Omalla äänellä tapahtuva improvisaatio on vokaalista improvisaatiota, joka
tarkoittaa omalla äänellä tapahtuvaa improvisaatiota. Vokaalista improvisaatiota voi tehdä,
joko ilman sävelkorkeutta tapahtuvana ääni-improvisaationa tai melodiaan perustuvaa
improvisaatiota (Gruenhagen & Whitcomb, 2014, s. 385; Koutsoupidou, 2005, s. 364;
Marshall, 2004b, s. 37-39; Whitcomb, 2003, s. 35). Lisäksi improvisointia voi toteuttaa
musiikillisilla

instrumenteilla,

joko

sävelkorkeudellisilla

soittimilla

tai

sävelkorkeudettomilla soittimilla esimerkiksi lyömäsoittimilla (Gruenhagen & Whitcomb,
2014, s. 385; Koutsoupidou, 2005, s. 364; Scott, 2007, s. 12). Koutsoupodoun (2005)
tutkimuksessa englantilaisista peruskoulun opettajista, jotka käyttivät improvisaatiota,
kaikki toteuttivat soitinimprovisaatiota, ja 56 % käyttivät vokaalista improvisaatiota ja 59
% toteuttivat tanssilla ja keholla improvisaatiota.

2.5.3 Improvisaatiokontekstit
Improvisaatiokonteksteilla tarkoitan ympäristöä ja olosuhdetta, missä improvisaatio
tapahtuu. Monkin (2013) mukaan improvisoinnin oppimisessa on monesti kysymys oppia
joitain tyylinmukaisia fraaseja, joita toistellaan. Kaikki improvisointi ei kuitenkaan ole
tällaista, joten jaottelen tässä kontekstit idiomaattiseen ja vapaaseen improvisaatioon.
Korhosen (2013) mukaan Idiomaattinen improvisointi on tyylinmukaista improvisointia,
jossa pyritään soittamaan jollekin tietylle tyylille luonteenomaisia piirteitä. Nämä piirteet
ovat historian aikana muotoutuneet ja siinä käytetään jonkin musiikkityylin esteettistä
arviointia, ohjelmistoa ja sointi-ihanteita. (Korhonen, 2013, s. 58.) Idiomaattinen
lähestymistapa improvisoinnissa johtaa tyylillisten seikkojen hallintaan (Monk, 2013, s.
76-77).

Vapaa

improvisaatio

on

musiikillinen

toimintatapa,

joka

vapauttaa

musisoijat

taitopainotteisesta musisoinnista ja soittajat saavat soittaa, miten tuntuu, vapaasti muille
tyyleille ominaisista harmonioista ja rytmeistä sekä asteikoista (Korhonen, 2013, s. 58).
Vapaassa improvisaatiossa on erinomaiset mahdollisuudet saada luokassa aikaan
informaalia oppimista. (Wright & Kanellopoulos, 2010, s. 79). Maud Hickeyn (2009, s.
294) mielestä se on kaikkein avoimin, vähäsääntöisin ja oppijasuuntautunein
improvisaatiomuoto.
Monkin (2013) mukaan tyylinmukaisien fraasien opettelua toteutetaan esimerkiksi jazzissa
ja bluesissa. Vapaata improvisaatiota toki on jazzissa free-jazzin muodossa, mutta jos
irtaudutaan näistä muodoista, vapaa improvisaatio antaa mahdollisuuden tutkia
äänimaailmoja eri soittimista. Hän ehdottaa, että idiomaattinen improvisaatio kehittää
tyylillisiä seikkoja, vapaa improvisaatio kehittää kekseliäisyyttä. (Monk, 2013, s. 76–81.)

2.5.4 Improvisaation työskentelytapoja
Melodian muuntelu voi olla yksi hyvä keino opettaa improvisointia. Kaikille voi olla
helppoa aloittaa jostain tutusta laulusta tai melodiasta ja sekoittaa siihen improvisointia.
Whitcomb (2013) tarjoaa tähän esimerkkinä Ostakaa makkaraa -kappaleen, jossa oppilas
voi esimerkiksi soittaa tahdit 1, 2 ja 4, kuten kappaleessa soitetaan ja improvisoida tahtiin
3 jotain omaa vaikka sävelillä h, a ja g (Whitcomb, 2013). Melodian muuntelun ei tarvitse
tapahtua välttämättä siten, että soitellaan jokin tahti kokonaan erikseen, vaan voivat soittaa
jotain valmiiksi tunnettua melodiaa sitä muunnellen (Beegle, 2010, s. 232–233).
Melodiasoittimien jakaminen soluihin tai asteikkoihin on yksi yleinen tapa toteuttaa
improvisointia. Solut voivat olla esimerkiksi soinnun säveliä, joilla improvisoidaan.
Asteikon voi jakaa myös soluihin esimerkiksi siten, että ensin improvisoidaan
duuriasteikon ensimmäisellä sävelellä, sitten kahdella ensimmäisellä, sitten kolmella,
neljällä ja viidellä ensimmäisellä sävelellä. Yksi yleisimpiä tapoja toteuttaa melodista
improvisointia on pentatonisen asteikon käyttö. (Marshall, 2004a, s. 51–53; Scott, 2007, s.
9; Whitcomb, 2013, s. 48.) Orff-pedagogiikassa muun muassa on yleisintä rajoittaa
improvisointia pentatoniseen asteikkoon (Scott, 2007, s. 9; Wheeler & Raebeck, 1983, s.
xx). Musiikinopettaja voi olla altis käyttämään usein pentatonista asteikkoa. Marshall
(2004b) kuitenkin on sitä mieltä, että oppilaat kyllästyvät nopeasti, jos musiikissa ei ole
dissonanssia. Hänen mukaansa myös pentatonista asteikkoa käyttäessä opettaja ei voi olla
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varma, että kuunteleeko oppilas soittamistaan ja tekee soitossa musiikillisia päätöksiä, vai
soitteleeko hän satunnaisesti eri säveliä ilman suurempaa pohdintaa. (Marshall, 2004b, s.
37–39.)
Rytmisen kuvion käyttö melodisen improvisoinnin pohjana voi helpottaa improvisointia.
Oppilaat voivat esimerkiksi jostain tutusta laulumelodiasta ottaa melodian rytmikuvion.
Rytmi voidaan ottaa myös jonkin runon sanarytmistä tai keksiä jokin oma sanarytmi.
Tämän jälkeen rytmi siirretään soittimeen, jossa on jollakin tavalla rajoitetut sävelet.
Edellä mainittu pentatoninen asteikko on yleisesti käytetty, mutta rytmisten kuvioiden
pohjalta improvisointiin voi käyttää muitakin asteikkoja tai sointusoluja. Oppilaita
neuvotaan soittamaan tämä rytmi käytettävään asteikkoon soittamalla ihan mitä tahansa
säveliä samaan rytmiin. Opettaja voi neuvoa oppilasta esimerkiksi käyttämään vain yhtä
säveltä tai aloittaa rytmikuvion soittaminen aloittamalla matalista sävelistä ja sen jälkeen
aloittamaan korkeista sävelistä. (Scott, 2007, s. 9; Whitcomb, 2013, s. 43–50.)
Green (2002) puhuu jammailemisesta. Hänen mukaansa jammailemisessa on kyse ennalta
sovituista harmonioista, rytmeistä, rakenteista ja muista musiikillisista elementeistä, jonka
pohjalta lähdetään toteuttamaan improvisointia. Yleinen pohja jammailemiselle on 12
tahdin

blues,

mutta

myös

muita

yleisiä

sointukulkuja

on

käytettävissä.

Etukäteiskeskustelussa ei tarvita suurta pohdintaa, vaan sovitaan esimerkiksi vain tyyli,
tunnelma ja sointukuvio, jonka pohjalle improvisoida. Tämän tyylinen jammailu on
idiomaattista improvisaatiota, jolloin tulisi tuntea tyylillistä seikoista vähintään
sointukuvio, mutta myös muusta on hyötyä. Musiikin oppitunneilla jammailusta tulisi
ensin opettaa oppilaille jotain sointukuvioita, joiden pohjalta jammailla. (Green, 2002, s.
243.)
Tarkastellaan bluesimprovisointia tarkemmin. Aluksi bluesimprovisoinnissa on oppilaille
opetettava bluesasteikko ja bluesissa yleisesti käytettävä sointukulku. Benjamin Tomassetti
(2003) tarjoaa artikkelissaan työskentelytavan edistää vaiheittain tyylinmukaista
bluesimprovisointia. Aluksi oppilaiden tulee harjoitella kahdenlaisia fraaseja: kysymys ja
vastaus. Kysymysfraasissa oppilas opettelee erilaisia kuvioita, jotka päättyvät mihin
tahansa muuhun säveleen kuin toonikaan. Vastausfraasissa opetellaan kuvioita, jotka
päättyvät nimenomaan toonikaan. Kun molemmat fraasityypit ovat tuttuja työskennellään
oppilaiden kanssa joko koko luokalla tai ryhmiin jaettuna. Fraasityyppejä voi harjoitella
myös pareittain siten, että toinen soittaa neljän tahdin mittaisen kysymysfraasin ja toinen

samanpituisen

vastausfraasin.

Tämän

jälkeen

annetaan

oppilaiden

improvisoida

kokonaiseen 12 tahdin blueskiertoon siten, että ensin soitetaan kaksi neljän tahdin mittaista
kysymysfraasia ja sitten yksi neljän tahdin mittainen vastausfraasi. Seuraava vaihe on
saada improvisointiin energiaa ja draamaa. Tätä voidaan opastaa esimerkiksi kertomalla,
että korkeammalta, kovempaa ja nopeammin soittaminen kuvastaa korkeaa energiaa, kun
taas matalalta, hiljaa ja hitaammin soittaminen kuvastaa matalaa energiaa. Oppilaita
voidaan opastaa edelleen työskentelemään kysymys–vastaus-fraasien kanssa, mutta
lisäämällä siihen energiaa ja draamaa siten, että ensimmäinen neljä tahtia on pienellä
energialla, seuraavat neljä keskikokoisella ja viimeiset neljä suurella energialla.
Kolmannessa vaiheessa improvisointiin lisätään temaattista kehittelyä siten, että
improvisoinnissa on ”idea”, ”muunnelma” ja ”jotain muuta”. Idea on ensimmäinen
improvisoitu melodia. Muunnelma on samankaltainen kuin idea, mutta se ei ole aivan
samankaltainen kuin idea. Jotain muuta on sitten itsenäinen improvisoitu melodiafraasi
sooloon. Kokonaisuus edellä mainituilla tekniikoilla voidaan rakentaa 12 tahdin bluesiin
esimerkiksi siten, että ensimmäiset neljä tahtia on ”ideaa” kysymystyyppisenä fraasina ja
siinä

käytetään

matalaa

intensiteettiä,

toiset

neljä

tahtia

on

’’muunnelmaa’’

kysymysfraasina kohtalaisella intensiteetillä ja viimeiset neljä tahtia on ’’jotain muuta’’
vastausfraasina suurella intensiteetillä. Kaikkia näitä fraasityyppejä, intensiteettivaihtelua
ja temaattista kehittymistä voi tuoda mukaan improvisoituun sooloon ja niiden avulla voi
opettaa musiikillisesti merkityksellisen soolon. Musiikillisesti merkityksellisen soolon
opettamisessa on myös tärkeää opettaa päättämään soolot toonikaan, jolloin se asettuu
tietynlaiseen lepotilaan. (Tomassetti, 2003, s. 17–21.)
Kysymys–vastaus-työskentely on varsin yleisesti kirjallisuudessa esiintyvä työskentelytapa
improvisaation parissa (Hickey, 2009, s. 291; Scott, 2007, s. 10; Whitcomb, 2013, s. 47).
Whitcomb (2013) antaa esimerkin, miten rytmiikkaa voi käyttää hyödyksi kysymysvastaus-työskentelyssä. Ensin luodaan yhteinen helppo neljän iskun mittainen kysymysrytmikuvio, jota kaikki toistavat. Siihen sitten oppilaat vuorotellen improvisoivat
vastaukseksi neljän iskun mittaisen improvisoidun rytmikuvion. (Whitcomb, 2013, s. 47.)
Scott (2007) muistuttaa, että kysymys–vastaus-työskentelyä käytettäessä oppilaiden täytyy
kyetä pysymään tasaisessa rytmissä ja olla tietoisia säkeiden pituudesta. Hänen mukaan
kysymys-vastaus-improvisoinnissa on mahdollisuus opettaa musiikillista improvisaatiota
siten, että ohjeistaa oppilaita tekemään kysymyksestä keskeneräisen kuuloisen ja
vastauksesta sellaisen, joka täydentää kysymyksen valmiin kuuloiseksi. Vastauksesta saa
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viimeistellyn kuuloisen, kun oppilaille opettaa toonikan paikan ja vastaus päätetään siihen
säveleen. (Scott, 2007, s. 10.) Monk (2013) antoi vastauksille myös vaihtoehdoiksi
hyväksyvän ja kommentoivan vastauksen, joka on tismalleen sama kuin kysymys,
sovittavan vastauksen, jossa hyväksytään kysymys ja soitetaan melkein samanlainen
vastaus, mutta hieman alkuperäistä muunnellen, tai kolmas vastausvaihtoehto on
vastakohtainen vastaus, jossa soitetaan täysin erilainen vastaus, kuin kysymys on. (Monk,
2013, s. 76–81.) Gruenhagenin ja Rachel Whitcombin (2014, s. 385) mukaan
yhdysvaltalaisilla opettajilla yleisin improvisaatiomuoto on kysymys–vastaus-laulaminen.
Rondomuoto

on

käyttökelpoinen

luokkahuonemusisoinnissa.

Se

rakennetyyppi
on

improvisoinnin

harjoittamiseen

tietynlainen

vuorotteleva

myös

improvisaatiotyöskentelytapa, muttei samanlainen kuin kysymys–vastaus-työskentely.
Siinä on yhteinen tutti-välike, jonka kaikki soittavat saman ja vuorotellen oppilaat soittavat
oman improvisoidun soolonsa. Oppiminen on tässä vahvasti vuorovaikutuksellinen, jossa
oppilaat voivat tarkastella muiden soittoa ja ottaa siitä vaikutteita. Toisten soitosta mallia
ottaminen johtaa myös musiikin oppimiseen. (Ahonen, 2004, s. 174.)
Kopioimalla ja imitoimalla toisten ihmisten soittoa voi oppia omaan improvisaatioon
asioita. Esimerkiksi vapaassa improvisaatiokontekstissa, jossa oppilaan soittavat
ryhmäimprovisaatiota, oppilaat voivat kopioida toisilta oppilailta erilaisia melodisia tai
rytmisiä kuvioita ja käydä keskustelua musiikillisesti toisen improvisoijan kanssa. (Monk,
2013, s. 76-81.) Beegle (2010) havaitsi myös, että oppilaat imitoivat toisten tai opettajan
soittoa. Imitoimalla lapset sanoivat matkivansa muiden soittoa ja ottavan niistä omaan
soittoonsa asioita, jotka heidän mielestään kuulostavat hyvältä ja sen jälkeen muuntelevat
niitä omaan soittoonsa mieluisan kuuloisiksi. Tällaista keinoa voi käyttää opetuksessa
siten, että opettaja tai muut oppilaat voivat olla mallina. Tarkoitus ei ole niinkään imitoida
mitä soittaa, vaan imitoida soittotyylejä. Esimerkiksi oppilas soittaa ensin kellopelejä vain
yhdellä lyömäkapulalla, mutta huomattuaan jonkun toisen käyttävän siihen kahta tai jopa
kolmea lyömäkapula, hän imitoi tämän soittotekniikan ja oppii omaan improvisointiinsa
uusia keinoja. Beegle vertaa tätä jazzmuusikoihin, jotka oppivat myös soittoaan ja
improvisointiaan imitoimalla. (Beegle, 2010, s. 231.)
Marshall (2004b) ehdotti Solmisaation käytön yhdeksi keino toteuttaa vokaalista
improvisointia

luokkahuoneessa.

Solmisaatiota

voi

yhdistää

kysymys–vastaus-

työskentelyyn. Tätä improvisointikeinoa käytettäessä oppilaiden tulee olla sujut

solmisaatiosävelistä. Jos oppilaille on tuttuja do-re-mi, niin kysymys improvisaatiota
voidaan toteuttaa näillä sävelillä. Ensin opettaja laulaa esimerkiksi do-re-do ja oppilaat
toistavat saman do-re-do. Opettaja tekee erilaisia variaatioita, mitä näillä kolmella sävelellä
voi tehdä ja oppilaat toistavat. Tämän jälkeen opettaja ohjeistaa oppilaita vastaamaan
eritavalla, mitä opettaja laulaa. Jos opettaja laulaa mi-re-do, niin oppilas saa valita oman
vastausmelodian esimerkiksi re-mi-do, jolloin hän on improvisoinut laulamalla
yksinkertaisen melodian. (Marshall, 2004b, s. 37-39). Rachel Whitcomb (2003) myös
antaa mallin solmisaation käytöstä, jossa hän lähtee liikkeelle so–mi-kuvioista ja etenee
asteittain kysymys–vastaus-työskentelyllä kohti improvisoituja laulumelodioita.
Improvisointia voi toteuttaa myös vastaamaan ulkoisiin ärsykkeisiin, kuten kuvaan tai
sanalliseen tai äänelliseen stimulaatioon. Koutsoupidou (2005, s. 369) havaitsi tämän
olevan englantilaisten peruskouluopettajien yleisin keino käyttää improvisaatiota
peruskoulun musiikintunneilla.
Elementti-improvisaatio on Ari-Pekka Korhosen (2013) luoma improvisaatiomenetelmä,
jota hän itse käyttää lähinnä kosketinsoitintyöskentelyssä, mutta soveltuu myös muuhun
improvisointiin.
Korhosen mukaan elementti-improvisaatio on kokoelma erilaisia tapoja lähestyä,
harjoitella ja harjoittaa improvisaatiota. Pyrkimys on antaa selkeitä ja yksinkertaisia
välineitä sekä improvisaatioon tutustuvalle että sitä jo aikaisemmin harrastaneelle.
Perinteisen

sointu-

ja

skaalapohjaisen

improvisaatioon

lisättynä

elementti-

improvisaatio tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja lähestyä ja tuottaa musiikkia. (Korhonen,
2013, s. 54)

Elementti-improvisaatio kulkee idiomaattisen ja vapaan improvisaation välimaastossa.
Elementti-improvisaatiossa improvisoijat voivat valita kolmesta valikosta jonkin
elementin, joka toimii improvisaation sykähdyttäjänä. Valikot muodostuvat musiikillisista
elementeistä, joista yhteen valikkoon kuuluu rytmi, melodia, harmonia ja muoto, toiseen
valikkoon ilmaisulliset elementit, joita ovat värit, kuvat, tunnelmat ja tunteet, sekä
kolmanteen valikkoon roolielementit, joita ovat toimintaroolit ja instrumenttiroolit. Näiden
elementtien pohjalta annetaan ryhmässä eri tehtäviä, joiden pohjalta improvisaatiota
lähdetään toteuttamaan. (Korhonen, 2013, s. 56–60.)

25
Musiikkiliikunnassa

käytetään

improvisointia

yhtenä

työskentelyvälineenä.

Siinä

improvisointi ja säveltäminen ovat varsin lähellä toisiaan, jossa improvisointi nähdään
säveltämisen spontaanina muotona. Musiikkiliikunta antaa hyvän ympäristön kehittää
improvisoinnin taitoja ja siinä on koko keho mukana. Juntusen mukaan improvisointi on
kehollista toimintaa, jonka kautta tavoitteeksi asetetaan, että musisointiin saataisiin samaa
kehollista rentoutta, mitä on liikkuessa musiikin tahdissa. (Juntunen, 2013, s. 33–46.)

2.5.5 Improvisointi musiikkipedagogisissa lähestymistavoissa
Carl Orff, Zoltán Kodály ja Emile Jaques-Dalcroze ovat luoneet omia lähestymistapojaan
musiikkikasvatukseen. Kaikissa on omat erityispiirteensä, mutta myös yhteneviä piirteitä.
Yksi näistä yhtenevistä piirteistä on nimenomaan improvisoinnin ja luovan musisoinnin
käyttäminen osana musiikkikasvatusta. Gruenhagen ja Whitcomb (2014) mainitsivat muun
muassa, että yhdysvaltalaisista musiikinopettajista 90 % oli saanut koulutusta
improvisoinnin opettamiseen joko työpajoissa ja konferensseissa. Näihin koulutuksiin
muiden ohella kuuluivat Orff-Schulwerk- , Dalcroze- ja Kodály-metodit.
Orff-pedagogiikka tukee luovia työtapoja ja siinä improvisointi on yksi tärkeä osa-alue
(Ervasti, 2003, s. 100; Ojala & Väkevä, 2013, s. 17). Orffin musiikkikasvatusajatus
perustuu olettamukselle, että tunne edeltää älyllistä ymmärtämistä. Koska tunne tulee
ensin, musiikkikasvatuksellisia lähtökohtiakin toteutetaan niistä lähtökohdista, jotka ovat
tuttuja lapselle. Puhe ja rytmi ovat tuttuja elementtejä lapsille, jolloin niiden kautta saadaan
tunnetta, että puhe, rytmi, soittaminen ja laulu ovat yhtä. Musiikin kokeminen on aluksi
tärkeämpää, jonka jälkeen tulee vasta musiikin ymmärtäminen ja nuottikirjoitus.
Musiikillisen mielikuvituksen ja luovuuden herättäminen on musiikkikasvatuksessa
tärkeää, jota toteutetaan vahvasti improvisoinnin keinoin. Pentatonisen asteikon käyttö
Orff-pedagogiikassa on yleistä. (Wheeler & Raebeck, 1983, s. xix–xx)
Orffin itsensä mukaan (2000, s. 5) hänen pedagogiikastaan saavat eniten irti luovat ja
rohkeat improvisoijat. Kekäläinen (2013) mainitsee, että lasta olisi hyvä aivan
alkumusisoinnista alkaen rohkaista improvisoimaan, ja sitä voi soittimilla toteuttaa
leikinomaisesti. Improvisoinnissa lapsi oppii toteuttamaan itseään luovasti musiikin
parissa. Kun lapsi oppii itsenäisesti tekemään omia musiikillisia valintoja, hänen on
mahdollista kehittyä itsenäiseksi muusikoksi. Orff ei pidä nuotinlukutaitoa musisoinnissa
tärkeänä, vaan ensin tulisi oppia musisoimaan. Mahdollisesti lapsella saattaa herätä omien

improvisoitujen melodioiden jälkeen halu kirjoittaa niitä muistiin, mikä herättää
kiinnostusta nuottikirjoitusta kohtaan. (Kekäläinen, 2013, s. 1.)
Dalcroze-rytmiikassa on tarkoitus kehittää muusikkoutta laajassa merkityksessä.
Oppilaiden tulisi ottaa koko kehonsa kuuntelemaan ja aistimaan musiikkia. Tämä kaikki
kehittää aisteja, säännöstelee tavallista toimintaa ja herättelee ajatusta. Dalcroze ajatteli,
että rytmiikan opettaminen vartalolle ja mielelle, vaikuttavat yksilön kasvuun ja
harmoniaan. Dalcrozen lähestymistavat yhdistävät korvan kehittämistä, liikettä ja
improvisointia. (Juntunen, 2004, s. 21; 2013, s. 33–34.)
Dalcrozen mielestä instrumentaalinen improvisaatio on nopeaa ja spontaania säveltämistä.
Tällainen spontaani ilmaisu sisältää myös kyvyn siirtää aistimuksen tunteiksi.
Improvisointia tehdään liikkeellä, laulamalla tai instrumenttia soittamalla. Muusikolle ei
riitä, että hän soittaa vain oikeita säveliä, vaan hänen täytyy kyetä ilmaisemaan musiikkia
persoonallisella tavalla. Dalcrozen mielestä, jotta soittaja pystyy säveltämään ja
tulkitsemaan musiikkia, olisi tarvittava muusikolle omia kokemuksia kehon liikkeistä.
Dalcroze käytti opetuksessaan improvisointia ja kommentoi soiton pohjalta, miten hän
haluaisi oppilaidensa liikkuvan. Dalcroze painottaa, että oppilaat voivat antaa uuden
muodon oppimalleen asialleen rytmiikassa ja korvakuuloharjoituksissa improvisoinnin
avulla. Improvisointi antaa myös mahdollisuuksia nähdä, mitä on opittu, paljastaa
musiikillista ymmärrystä ja kehittää luovuutta. (Juntunen, 2004, s. 29–30.)
Dalcroze-pedagogiikassa keskeistä on kyky liikkua rytmisesti ja musiikin hahmottaminen
kuulonvaraisesti. Harjoituksissa on oma keksintä ja improvisointi jatkuvasti läsnä ja myös
opettaja tuottaa harjoituksiin musiikkia improvisoimalla. Improvisoidulla musiikilla on
tarkoitus tukea liikeratoja ja ilmentää opittavia musiikillisia ilmitöitä, kuten tempojen ja
tahtilajien vaihtelua. Improvisoituun musiikkiin liikkumalla ei ole tarkoitus tehdä esitystä,
vaan silloin havaitaan oman kehon avulla erilaisia musiikillisia ilmiöitä. Improvisoimalla
annetaan soiva muoto esimerkiksi tunnilla opitulle rytmiikalle. Näillä harjoituksilla
päästään tärkeään tavoitteeseen, eli opitaan hahmottamaan rytmiä oman kehonsa avulla.
(Juntunen, 2013, s. 33-36.)
Kodályn lähtökohta oli ensisijaisesti laulaminen, jonka avulla luodaan ymmärrystä
musiikista ja nuottikirjoituksesta. Hän lähtee laulussaan laskevalla pienen terssin
intervallilla ja laajentaa laulua pentatoniseen asteikkoon ja lopulta duuri- ja
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molliasteikkoon. Rytmi on myös tärkeä Kodályn menetelmässä. (Wheeler & Raebeck,
1983, s. xx.) Improvisointi ei tule Kodalyn omissa ajatuksissa vahvasti esille, mutta
Kodályn ajatukselle perustuva solmisaatio voi toimia hyvin pohjana vokaalisen
improvisaation kehittämiselle (ks. Whitcomb, 2003, s. 35-38).

2.6

Improvisointi säveltämiskasvatuksessa

Sävellyksen idea säveltäjillä saattaa syntyä helpostikin improvisaation pohjalta. Kuitenkin
varsinaisen sävellyksen työstäminen luultavasti kestää kauemmin. Improvisaation kautta
saatetaan helposti saada aikaan jokin oivallus, johon sävellys perustuu. Ahosen mukaan
koulun musiikintunneilla improvisointi on työskentelyä, jossa luodaan yhdessä sävellys.
(Ahonen, 2004, s. 171–172). Improvisointi luvussa tarkasteltiin, että monien tutkijoiden
mielestä improvisointi on vain säveltämisen alakäsite. Säveltäminen on improvisoinnin
lisäksi mainittu tänään voimassa olemassa opetussuunnitelmassa (2004, s. 234), eikä
vuoden

2016

opetussuunnitelman

perusteista

ole

säveltäminenkään

katoamassa

(Opetushallitus, 2014).
Improvisointia voidaan käyttää virikkeenä luomaan luovaa ilmapiiriä sävellystyöskentelyn
pohjalle. Säveltämiselle ei tarvitse asettaa rajoja ja se voi olla vapaata leikkimistä
improvisoiden esimerkiksi vuorottelemalla improvisoituja sooloja ja välillä soitetaan
yhdessä sovittuja melodia kuvioita ja välillä keksitään omia. Improvisoinnilla ruokitaan
mielikuvitusta ja se vapauttaa ilmaisua. Improvisoinnissa saattaa keksiä erilaisia
sointimaailmoja ja motiiveja, jotka voivat toimia sävellyksen pohjana. (Ojala & Väkevä,
2013, s. 75, 129). Gruenhagenin ja Whitcombin (2014) tutkimuksessa yhdysvaltalaisista
musiikinopettajista 54 % käytti improvisointia herätelläkseen musiikillisia ideoita
säveltämistä varten.

3

TUTKIMUSMENETELMÄT

3.1

Aikaisemmista tutkimuksista

Thenao Koutsoupidou (2005) on tutkinut englantilaisissa peruskouluissa tapahtuvaa
improvisaatiota ja siihen liittyviä opettajien käsityksiä ja käytänteitä. Koutsoupidou teki
omassa

tutkimuksessaan

ennako-oletuksia,

että

nuoremmat

opettajat

käyttävät

mieluummin improvisointia, kuin vanhemmat, musiikkiammattilaiset käyttävät enemmän
kuin ei-ammattilaiset, pienempien ryhmien ja vanhempien oppilaiden kanssa käytettäisiin
mieluummin improvisointia ja kelpoisuuden omaavat opettajat käyttäisivät improvisointia
enemmän kuin ne opettajat, joilla ei ole kelpoisuutta. Tutkimus tehtiin 67 peruskoulun
opettajalle, jotka olivat joko musiikkiin erikoistuneita tai eivät. Tutkimuksensa myötä hän
kuitenkin huomasi, että vanhemmat opettajat käyttivät improvisaatiota enemmän kuin
nuoremmat. Hän oletti nuorempien käyttävän improvisointia sen takia enemmän, koska
heillä on koulutuksessa mahdollisesti sitä ollut enemmän. Kokemus kuitenkin osoittautui
tärkeämmäksi asiaksi improvisoinnin käytön suhteen. (Koutsoupidou, 2005, s. 366–377.)
Koutsoupidoun tutkimuksen mukaan opettajat käyttävät improvisaatiota eniten toisaalta
sen takia, että se on pakollinen opetussuunnitelmassa ja toisaalta omasta aloitteellisuudesta
johtuen. Improvisointia ei käytetty, koska sen nähdään alentavan kuria, opettajat eivät
osanneet käyttää sitä luontevasti tai he eivät itse improvisoineet omassa musisoinnissaan.
Nämä asiat kuitenkin selvisivät kyselylomakkeessa, joissa improvisaation käytölle oli
annettu

vain

vaihtoehdot

harjoittelun

takia,

oma-aloitteisuus,

opetusmetodi

tai

opetussuunnitelma. Siihen, miksi improvisaatiota ei käytetä, annettiin vaihtoehdot kuri,
epävarmuus sen käytöstä, ei itse improvisoi, improvisoinnista ei ole hyötyä ja aika on
rajoitettua. Näistä vastauksista ja niiden tulkitsemisesta saadaan kyllä jonkinlainen kuva
improvisaation käytöstä luokkahuonemusisoinnissa. Mielestäni tällainen aineistonkeruu
menetelmä jättää huomiotta monia vaihtoehtoja, miksi improvisaatiota käytetään
luokkahuonemusisoinnissa. Tämä on yksi painava syy, miksi haluan käyttää avointa
kyselylomaketta, josta toivon mukaan selviää laajemmin asioita improvisaation käytöstä.
(Koutsoupidou, 2005, s. 366–377.)
Lisa M. Gruenhagen ja Rachel Whitcomb (2014) tutkivat myös Yhdysvaltojen julkisten
koulujen

improvisointikäytänteitä

musiikintunneilla.

He

havaitsivat

yleisimmiksi
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improvisointikäytänteiksi

kysymys–vastaus-työskentelyn

laulamalla,

rytmi-

ja

melodiasoittimilla sekä improvisoimisen rytmikuvioihin eri instrumenteilla. Tässä
tutkimuksessa havaittiin, että improvisoitua tuotosta tärkeämmäksi havaittiin itse
improvisointiprosessi kuin improvisointituotokset. Improvisointia itsessään tärkeämpänä
opettajan kertoivat sen kehittävät musiikillisia taitoja ja kehittää oppilaissa itsenäisiä luovia
ajattelutaitoja ja muusikkoutta. (Gruenhagen & Whitcomb, 2014.)
Koutsoupidoun sekä Gruenhagenin ja Whitcombin tutkimukset liippaavat todella läheltä
omaa tutkimustani. Koutsoupidoun tutkii aihetta pelkästään kvantitatiivisin metodein,
joissa etuna on selkeät ja havainnoitavat tulokset, mutta heikkoutena näkisin, että jotkin
asiat saattavat jäädä pimentoon. Myös Gruenhagen ja Whitcomb käytti kvantitatiivista
menetelmää tutkimuksessaan, joka pohjautuu Rachel Whitcombin vuonna 2005 teettämään
kyselyyn. Tästä kyselystä saadusta palautteesta tutkimusta kehitettiin ja he huomasivat
puutteita kvantitatiivisessa menetelmässä ja lisäsivät kerronnallisia kohtia kyselyyn, jotta
saataisiin laajempaa analyysiä (Gruenhagen & Whitcomb, 2014). Gruenhagenin ja
Whitcombin tutkimuksen näen antavan enemmän vastauksia johtuen siihen lisätystä
kvalitatiivisesta menetelmästä. Osittain tästä johtuen itsekin haluan tutkia aihetta
ennemmin kvalitatiivista menetelmiä käyttämällä.

3.2

Aineiston hankinta ja kyselylomake

Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselylomakkeella, jolla kerätään aineistoa ympäri
Suomea musiikinopettajilta sen tarkemmin kohdentamatta mihinkään tiettyyn alueeseen tai
opettajaryhmään. Kyselyyn etsittiin vastaajia Facebookin Mitä tehdä musiikintunnilla ryhmän kautta, jossa oli potentiaalisia vastaajia etsittävänä lähes neljätuhatta suomalaista
luokan- tai musiikinopettajaa. Kyselylomaketta lähetettiin myös Oulun, Jyväskylän ja
Helsingin yliopistojen musiikkikasvatuksen yksiköiden alumniyhdyshenkilöille, jotka
välittivät kyselyä eteenpäin. Lisäksi vastaajia haettiin etsimällä Oulun alueen
musiikinopettajien sähköpostiosoitteita. Tutkimuksen vastaajien rekrytointimenetelmät
vaikuttivat mahdollisesti siihen, että kyselyyn ei vastannut lainkaan pelkästään
luokanopettajina toimivina. Tämä sinänsä ei haittaa, koska tarkastelun voi keskittää silloin
musiikin aineenopettajakoulutuksen käyneisiin opettajiin. Kyselyssä ei kysytty opettajien
kotipaikkakuntia, joten alueellisia päätelmiä tutkimuksessa ei tehdä.

Tutkimuksen kyselyn (Liite 1) ensimmäisessä osiossa kysellään taustatietoja kyseltävästä
henkilöstä. Tutkimuksessa ei selvitetty vastaajien henkilöllisyyttä, jotta vastaajien
anonymiteetti säilyy. Taustatiedoista selvitetään: 1. Sukupuoli, 2. Ikä, 3. Kelpoisuus, 4.
Koulutusasteet, jolla opettaja työskentelee tai on työskennellyt, 5. Työkokemus vuosina.
Taustatietojen keräämisellä voidaan tutkimuksessa vertailla, löytyykö eroja tai
samankaltaisuuksia

improvisaation

käytössä

suhteessa

sukupuoleen,

ikään

tai

työkokemukseen. Opettajien kelpoisuudesta kysytään joko luokanopettajana toimimiseen,
musiikinopettajana toimimiseen tai molempiin. Rajaan kelpoisuustarkastelun näihin
kahteen

kelpoisuuteen

ja

jätän

mahdolliset

muut

koulutukset

huomiotta

taustakysymyksissä. Avoimissa kysymyksissä kyselyyn vastaajalla oli mahdollisuus kertoa
enemmänkin koulutuksesta. Neljännellä ja viidennellä taustakysymyksellä halusin selvittää
koulutusasteilla työskentelykokemuksen ja työkokemukset vaikutuksista improvisaation
käyttöön.
Kyselyn toisessa osiossa on tutkimuksen varsinaiset pääkysymykset. Siinä on neljä avointa
kysymystä, joihin vastaajat voivat oman mielensä mukaan kirjoittaa avoimia vastauksia
kysymyksiin. Esittelen tässä kysymykset ja perustelen hieman aikaisempiin tutkimuksiin
nähden, miksi juuri näitä kysymyksiä haluan kysyä.
Ensimmäinen

kysymys:

Kerro

vapaasti,

miten

käytät

improvisointia

osana

luokkahuonemusisointia. Kerro, millaisia työtapoja käytät.
Tällä kysymyksellä on tarkoitus kartoittaa erilaisia työskentelytapoja, joita opettajat
käyttävät improvisaation lomassa. Improvisoinnin opetus luvun alaluvuissa tarkastelen
improvisaatiokonteksteja, -välineitä, -työtapoja ja erilaisissa musiikkipedagogisissa
näkökulmissa. Tarkoitukseni on kartoittaa miten nämä kirjallisuudessa esiintyvät tavat
mahdollisesti esiintyvät käytännön työskentelyssä ja toivon mukaan löytyy paljon uusia
käytännön työskentelytapoja improvisaatiolle. Tarkoituksenmukaisesti tässä kysymyksessä
en ohjaile vastauksia apukysymyksillä, jotta kerronnasta tulisi mahdollisimman vapaata,
eikä vastauksia johdateltaisi mihinkään suuntaan.
Toinen kysymys: Kerro omista kokemuksista improvisaation käytöstä musiikinopetuksessa?
Kerro vapaasti mieleen tulevia asioita, mutta voit pohtia myös seuraavia teemoja: Miksi
sitä tulisi käyttää ja olla käyttämättä? Mitä improvisaation avulla voidaan opettaa? Onko
se itsessään opittava asia?
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Tutkimuksissa opettajat mielellään käyttäisivät improvisointia, mutta siihen on opettajien
mielestä vähän aikaa (ks. esim. Whitcomb, 2013). Tutkimuksissa on myös havaittu, että
improvisointia kannattaa sisällyttää opetukseen, koska se muun muassa kehittää
musiikillista luovuutta, teknisiä taitoja, kuuntelutaitoja, luo yhteyksiä kulttuurien välille ja
musiikilliseen perintöön, tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja antaa
mahdollisuuden oppilaille esittää ymmärrystään musiikista (Scott, 2007, s. 6-13). Vaikka
tutkimuksissa todistellaan improvisaation hyödystä musiikinopetukseen, niin silti toivon
saavani tähän kysymykseen erinäisiä näkökulmia ja käsityksiä siitä, mitä mieltä opettajat
ovat improvisaation käytöstä musiikinopetuksessa.
Kolmas kysymys: Kerro omasta suhteestasi improvisointiin. Millä tavoin toteutat
improvisaatiota omassa musisoinnissasi? Miten koet oman improvisaatiosuhteesi
vaikuttavan improvisaation käyttöön musiikinopetuksessa?
Koutsoupidou (2005) havaitsi omassa tutkimuksessaan että pääsyy, joka estää opettajia
käyttämästä improvisaatiota on oman kokemuksen ja tuttuuden puute improvisaatiota
kohtaan (ks. myös. Filsinger, 2012). Tällä kysymyksellä haluan selvittää suomalaisten
musiikinopettajien

omat

kokemukset

improvisointiin

kouluttautumisesta

ja

sen

merkityksestä improvisoinnin käyttöön musiikinopetuksessa.
Neljäs

kysymys:

Oletko

saanut

koulutusta

henkilökohtaiseen

musiikilliseen

improvisaatioon tai sen opettamiseen? Minkälaisia? Käyttäisitkö improvisaatiota
enemmän opetuksessa, jos siihen saisi koulutusta? Arvioi musiikinopettajan koulutuksen
merkityksestä improvisaation käyttöön luokkahuonemusisoinnissa.
Kansainvälisissä tutkimuksissa on monissa sanottu koulutuksen puutteen ja opettajan oman
itseluottamuksen olevan esteenä tai haasteena käyttää improvisointia musiikinopetuksessa.
Opettajat ovat epävarmoja käyttämään improvisointia, koska eivät tiedä, kuinka sitä tulisi
käyttää (ks. Burnard, 2002; Filsinger, 2012; Scott, 2007; Whitcomb, 2013).
Viides kysymys: Improvisointi ja säveltämiskasvatus. Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa 2014 mainitaan 3.–6. vuosiluokkien musiikinopetuksen yhtenä tavoitteena:
”rohkaista

oppilasta

improvisoimaan

sekä

suunnittelemaan

ja

toteuttamaan

pienimuotoisia sävellyksiä”, sekä 7.–9. vuosiluokkien samassa kohdassa: ”kannustaa
oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin,

sovittamiseen ja säveltämiseen”. Kerro, mitä yhteisiä ja erilaisia piirteitä improvisoinnilla
ja säveltämisellä on? Minkälaisissa työskentelytavoissa ne kohtaavat?
Opetussuunnitelmassa (2004) musiikillisten ideoiden kokeilu ja musiikillinen keksintä
kuuluu musiikin sisältöihin ja näitä voi toteuttaa muun muassa improvisoiden ja säveltäen.
Myös uudessa vuonna 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelman perusteissa (2014)
opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen.
Nämä asiat opetussuunnitelmassa kytkeytyvät vahvasti toisiinsa luovan musisoinnin osaalueissa, joten haluan tällä kysymyksellä kartoittaa, onko käytännön musiikinopettajan
työssä improvisointi osana säveltämiskasvatusta.
Omat ennakko-oletukset kysymyksiin olivat, että improvisaatiota toteutetaan monesti juuri
instrumenteilla sekä rytmisoitimilla, että melodiasoittimilla. Vokaalisen improvisaation
käytön uskoin olevan varsin vähäistä, varsinkin melodian improvisoinnin omalla äänellä.
Joitain

äänikokeiluimprovisaatioita

saattaa

ilmentyä.

Työskentelytavoissa

uskoin

esiintyvän paljon pentatonisen asteikon käyttöä ja harmonisena pohjana uskoisin
blueskierron olevan jonkin verran käytettävissä. Kokemuksiin improvisaation käytöstä
ennakko-oletuksina uskoisin esiintyvän, että improvisaatiota käytetään musiikintunneilla,
jos opettajalla on omassa musisoinnissaan positiivisia kokemuksia improvisoinnin ja
säveltämiskasvatuksen uskon opettajien liittävän vahvasti toisiinsa ja niiden kulkevan
yhdessä musiikillisen keksinnän mukana. Improvisaation olettaisin olevan enemmän
käytettyä musiikintunneilla kuin säveltämiskasvatuksen.

3.3

Tutkimusote

Tutkimuksen ote on kerronnallinen eli narratiivinen. Narratiivinen tarkastelutapa soveltuu
tutkimukseen, jossa on yksilöiden vapaasti kertovia tarinoita. Tarinat voivat olla joko
lyhyitä tai pitkiä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Aineistossani sain vapaita
kertomuksia viidestä kysymyksestä ja niihin sopii kerronnallinen tutkimusote. Tutkimusote
on myös fenomenografinen. Syrjälän (1994) mukaan ”fenomenografia tutkii sitä, miten
ympäröivä maailma ilmenee ja rakentuu ihmisen tietoisuudessa” (Syrjälä, 1994, s. 114).
Kerronnallisen analyysin yhdistän fenomenografisen analyysin ja pyrin kertomuksista
etsiä, miten musiikinopettajat ajattelevat ja käsittävät improvisoinnin musiikinopetuksessa.
Erityisesti toinen kysymys, jossa opettajat kertovat omista kokemuksistaan improvisaation
käytöstä käsittelee teemaa, jossa on tarkoitus etsiä opettajilta eriäviä tai yhteneviä
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käsityksiä

improvisaation

tarkastellaan

sitä,

että

käytöstä.
miten

Myös

opettajat

viidennessä

käsittävät

avoimessa

kysymyksessä

improvisaation

kytkeytymisen

säveltämiskasvatukseen.
Piirteitä löytyy myös tapaustutkimuksesta. ”Tapaustutkimuksessa kiinnostuksen kohteena
on tietyssä ympäristöissä tapahtuva käytännön toiminta” (Syrjälä, 1994, s. 10). Tässä
tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oleva ympäristö on luokkahuonemusisointitilanne.
Tässä ympäristössä tapahtuva käytännön toiminto, joka on tutkimuksen alla on
improvisointi. Erityisesti ensimmäinen kysymys pyrkii antamaan vastauksia tähän
käytännön toimintoon. Kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa keskitytään ennemminkin
prosessiin kuin varsinaisiin tuotoksiin ja aineiston hankinnassa pyritään olemaan avoimia,
eikä johdateta vastuksia. (Syrjälä, 1994, s. 13–14). Ensimmäinen kysymys on avoimesti
aseteltu,

jotta

musiikinopettajat

voivat

kuvata

avoimesti

työskentelytapojaan

improvisoinnin parissa.
Varsinaisena analyysimenetelmänä käytän sisällönanalyysiä, jota ohjaa kerronnallinen ja
fenomenografinen tutkimusote. Siinä pyritään löytämään aineistosta yhtäläisyyksiä ja
eroavaisuuksia, joista muodostetaan tiivistetty analyysi aineistosta (Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka, 2006). Sisällönanalyysistä löytyy kaksi pääsuuntaa, joista toinen keskittyy
siihen, miten asia on ilmaistu tekstissä. Toinen keskittyy siihen mikä on kerrotun asian
merkitys. Tämä jälkimmäinen, semanttinen, tarkastelutapa tutkii, miten asia esitetään
tekstissä ja etsii tekstin pää- ja sivumerkityksiä. Tarkemmin sanottuna tutkii, mitä tekstissä
sanotaan. (Bauer, 2000, s. 134.) Omassa analyysissäni tarkastelen enemmän sitä, mitä
tekstissä sanotaan, kuin miten se on sanottu.
Sisällönanalyysissä ensimmäiseksi tarvitaan jokin näyte, josta analyysiä lähdetään
toteuttamaan. Näyte voi olla joko satunnaisotanta, tai ohjattu otanta. Omassa
tutkimuksessani aineisto oli ohjattu musiikinopettajille, mutta satunnaisuus tulee sitä
kautta, että vastaajia ei oltu määritelty mitenkään, vaan se perustui vastaajien
vapaehtoisuuteen. Tämä aineisto koodataan eli pilkotaan osiin etsimällä sieltä
merkityksellisiä kohtia. Näistä koodatuista tekstipätkistä pyritään löytämään yhtäläisyyksiä
ja erovaisuuksia ja muodostetaan niistä omia ryhmiä. (Bauer, 2000, s. 138–140.)
Analyysissäni näistä ryhmistä muodostan teemoja, jotka ilmenevät analyysin alaotsikoina.
Näistä teemoista pyrin muodostamaan aineistosta kuvauksen ja saada aikaan
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Aineistoa kertyi vastaajilta 3193 merkin verran, joka on Times New Roman -fontilla
kirjoitettuna 1,5-riviväliasetuksilla 11 sivua tekstiä. Vastausten pituuden vaihtelivat
toisistaan, joissa toisissa oli selkeästi enemmän kerronnallista ja toisissa oli enemmän
luettelomaista vastaustyyliä. Esimerkki luettelomaisesta vastauksesta kysymykseen, ”kerro
vapaasti, miten käytät improvisointia luokkahuonemusisoinnissa”, kulki näin:
N8, 40-49, MO.: Blues-kaava, penta-asteikot, rytmi, 1-2 sävelen soitto soolona,
tietokoneella (garageband) luova työ sointujen pohjalta, eri tyylit...

Toisten vastaukset sisälsivät enemmän kerronnallista otetta ja esimerkki pidemmästä
kerronnallisesta vastauksesta samaan kysymykseen oli tällainen:
N6, 30-39, MO & LO: Käytämme improvisointia opiskellessamme esimerkiksi
soolo-tuttirakenteita, tai vaikkapa nousevia tai laskevia melodioita.
Hyödynnän opetuksessa kellopelejä, joihin usein jätän pentatonisen asteikon ja poistan
ylimääräiset. Näin vaihtoehtoja ei ole liikaa. Olen huomannut, että mikäli
improvisointia ei rajaa, moni lapsi menee ikään kuin lukkoon, eikä saa soitettua
mitään. Näin ollen improvisoinnin rajaajina ovat esimerkiksi tietyt rytmikuviot (taa ti-ti jne), vain nousevaa tai laskevaa sävelkuviota tietty mitta tai vaikkapa kaverin
kanssa kysymys-vastaus rakenne. Kysymys-vastaus rakennetta hyödynnän erityisesti
rytmisoittimien kanssa. Harjoittelemme esimerkiksi kapellimestarin seuraamista
seuraavalla työtavalla: yksi on djembessä ja hänet on nimetty kapellimestariksi. Hän
saa päättää, mitä ja miten hän soittaa. Orkesterin tehtävä on vastata kapellimestarin
soittoon. Jokainen saa vuorollaan sooloilla kapellimestarina djembessä.
Soitamme improvisoiden usein ryhmissä. Näin oppilaan ei tarvitse jännittää omaa
"sooloaan", vaan improvisoivat oppilaat soittavat ryhmänä. Tämä on hyvä myös siksi,
että musiikin ryhmät ovat suuria oppilasmäärältään eikä jokaisen oppilaan yksilöllinen
improvisointi ja opettajan ohjaus aina tule kyseeseen.

Aineistossa edellä mainittuja luettelomaisia vastauksia esiintyi kolmelta vastaajalta ja
jälkimmäisen esimerkin mukaisia pidempiä kerronnallisia vastauksia esiintyi neljän
vastaajan toimesta. Kerronnallisissa vastauksissa asiat oli kirjoitettu enemmän auki, kun
taas luettelomaisista vastauksista vastaajat olettivat, että kyselyn lukija tietää esimerkiksi,
mitä tarkoittaa ’penta-asteikot’. Loput viisi vastaaja tulkitsin olevat näiden kahden

vastaajaprofiilin väliltä. Näissä vastauksissa ilmeni sekä luettelomaista vastaustyyliä, mutta
osa luetelluista vastauksista oli kirjoitettu auki kerronnallisesti.
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4

ANALYYSI

Analyysiä tehdessä koodasin vastaajat niiden sukupuolen, iän ja kelpoisuuden mukaan.
Aineiston kahdeksan naista saivat koodausmerkinnät N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 ja
neljä miesvastaaja merkitsin M1, M2, M3, M4. Seuraavaksi sukupuolen perään merkitsin
iän sen mukaan, mihin ikähaarukkaan vastaaja itsensä sijoitti. Koodausmerkintään lisäsin
vielä

kelpoisuuden

joko

laittamalla

musiikin

aineenopettajan

kelpoisuuden

koodausmerkinnällä ”MO”, tai sekä musiikin aineenopettajan että luokanopettajan
kelpoisuuden

omaavan

opettajan

koodausmerkinnällä

”MO

&

LO”

Esimerkki

kokonaiskoodausmerkinnästä kulkee näin: ”N7, 50–59, MO & LO” Tämän lisäksi omaa
koodaustyöskentelyä helpottaakseni merkitsin jokaisen vastaajan värikoodilla.
Analyysissä jokainen vastaaja on vastannut viiteen taustakysymykseen ja viiteen avoimeen
kysymykseen. Näistä viidestä avoimesta kysymyksistä poimin merkitykselliset ilmaisut
tutkimusasettelun kannalta ja lajittelen ne kategorioihin. Nämä kategoriat muodostavat
analyysien alaotsikot. Esimerkiksi 12 vastaajasta poimin kymmenen merkityksellistä
ilmaisua liittyen rytmiseen improvisointiin. Näistä kymmenestä ilmaisusta analysoin,
minkälaisia työskentelytapoja opettajat ilmoittavat rytmisen improvisoinnin parissa.
Toinen esimerkki on, että tutkiessa opettajien käsityksiä improvisoinnista löysin kahdeksan
merkityksellistä ilmaisua improvisoinnin välinearvosta ihmisenä kasvamisen teemaan ja
kymmenen merkityksellistä ilmaisua improvisoinnin välinearvosta musiikillisten seikkojen
opettamiseen.
Analyysin toisen tason alaotsikot kuvaavat aineisosta esiintyviä pääkategorioita ja
kolmannen

tason

alaotsikot

aineistosta

esiintyviä

teemoja.

Teemat

on

koottu

merkityksellisten ilmaisujen mukaan, joista olennaisimmat olen nostanut esille
sisäviittauksena. Pääkategorioiden diskurssi käydään tulokset-luvussa.

4.1

Improvisointi luokkahuonemusisoinnissa

4.1.1 Rytminen improvisaatio
Rytminen improvisointi nousi selkeästi esille aineistossa suosituimmaksi tavaksi toteuttaa
improvisointia luokkahuonemusisoinnissa. Kaikilta vastaajilta löytyi jotain piirteitä, miten

rytmiikkaa hyödynnetään improvisoinnissa. Sitä käytetään sekä erilaisilla perkussiivisilla
lyömäsoittimilla sekä kehosoittimilla. Erilaisia soittorinkejä annettiin vaihtoehdoksi
toteuttaa improvisointia. Niissä yhteisiä esiintyviä piirteitä on, että ensin soitetaan jotain
yhdessä ja pidetään tietyn mittaisia taukoja, jonka aikana jokainen voi vuorollaan
improvisoida jotain rytmisesti.
M4, 50–59, MO & LO: Useimmiten improvisointi tapahtuu lyömäsoittimilla. – –.
Meillä on ’rumpurinki’, jossa soitetaan harjoiteltua rumpusovitusta, komppia. Opettaja
’laskee’ tauon, komppi pysähtyy ja joku keksii kahden tahdin mittaisen oman rytmin.
Sen jälkeen komppi jatkuu, opettaja pysäyttää ja seuraava improvisoi. Kaikki ringissä
siis [i]mprovisoivat vuoronperään.

Rondomuoto voi olla yksi improvisoinnin toteutusmuoto (ks. esim. Ahonen, 2004, s. 174).
Edellä

mainitussa

esimerkissä

toteutetaan

rondomuotoa,

koska

siinä

yhteistä

rumpukomppia voidaan ajatella A-osiksi ja kaikkien väliin improvisoidut osiot ovat B-, C-,
D-, jne.-osat. Soittorinkiin voi ottaa myös muitakin soittimia kuin lyömäsoittimia.
Soitinringissä voidaan myös soittaa siten, että yksi aloittaa ja kokoajan tulee päällekkäin
uusia improvisoituja rytmejä.
N3, 18–29, MO: Oon käyttänyt improvisointia ainaki erilaisissa rumpu ja melodia soitin ringeissä. Opettajalta perussyke johonkin selkeä-ääniseen soittimeen ja oppilaat
saavat keksiä omia rytmejä soittimillaan. Usein oon tehny niin, että istutaan ringissä
normaalisti

(tai

joskus

ryhmästä

riippuen

selät

sisärinkiin

päin

niin

kuuntel[u]kokem[u]s ja keskittyminen tehtävään paranee) ja tehään musavesiputous.
Eli ope alottaa esim. puolinuotin kestosen rytmin soittamisen ja seuraava lähtee
soittoon mukaan ainoana sääntönään, että soiton pitää ”sopia” open ry[t]miin
(=perussyk[k]eeseen) mutta olla erilainen kuin edellisellä soittajalla. Eli samaa rytmiä
kuin vierustoveri ei saa käyttää vaan rytmi pitää keksiä itse.
N7, 50–59, MO & LO: Yksi aloittaa, yksi kerrallaan kiinni rytmiin- 4/4, 6/8, 3/4 jne.
kun yksi lopettaa, niin sitten seuraava ja lopuksi yksi jää jäljelle. ”Silmät auki ja silmät
kiinni”… Pelkillä rytmisoittimillakin on tehty- esim. kaksi tahtia yhteistä- improt
väleissä, jne

Soitinrinkien lisäksi opettajat sanoivat antavansa monesti rumpalille vapaat kädet
improvisoida fillejä haluamiinsa väleihin. Rytmiä hyödynnetään myös improvisoinnissa
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antamalla

oppilaalle

mahdollisuus

keksiä

säestyssoittimella

itse

säestysrytmi.

Musiikkiliikunnassa myös voi toteuttaa improvisointia omalla kehollaan. Myös
melodisessa improvisoinnissa mainittiin, että improvisoinnin virikkeeksi voi antaa jonkin
rytmin (esimerkkinä aineistossa ”taa ti-ti jne.”) ja sillä rytmillä soitetaan joitain
melodiasäveliä.
Rytmiringeissä tapahtuu kysymys–vastaus-työskentelyä, jossa joko opettaja tai oppilas
toimii kysymyksen esittäjänä ja loput vastaavat kysymyksen esittäjän soittoon.
N6, 30–39, MO & LO: Näin ollen improvisoinnin rajaajina ovat esimerkiksi tietyt
rytmikuviot (taa - ti-ti jne), vain nousevaa tai laskevaa sävelkuviota tietty mitta tai
vaikkapa kaverin kanssa kysymys-vastaus rakenne. Kysymys-vastaus rakennetta
hyödynnän

erityisesti

rytmisoittimien

kanssa.

Harjoittelemme

esimerkiksi

kapellimestarin seuraamista seuraavalla työtavalla: yksi on djembessä ja hänet on
nimetty kapellimestariksi. Hän saa päättää, mitä ja miten hän soittaa. Orkesterin
tehtävä on vastata kapellimestarin soittoon. Jokainen saa vuorollaan sooloilla
kapellimestarina djembessa.

Tässä esimerkissä esiintyvä rytminen kuvio (taa ti-ti) oli ainoa esimerkki, jossa ilmaistiin
rytmisen kuvion käyttämistä improvisoinnin pohjana.

4.1.2 Melodinen improvisaatio
Melodista improvisointia toteuttaessa vaikutti olevan tyypillistä tukea oppilaiden
improvisaatioprosessia vähentämällä käytettävissä olevia säveliä. Tukeminen tapahtui joko
antamalla jokin asteikko jolla improvisoidaan tai muuten rajoitettu määrä säveliä. Yleisin
asteikko oli selkeästi pentatoninen asteikko. Yhdeksän vastaajista mainitsi melodista
improvisointia toteuttaessaan käyttävänsä pentatonista asteikkoa. Pentatonisen asteikon
lisäksi varsin yleistä oli vielä harvemman sävelmäärän käyttäminen. Opettaja saattaa
esimerkiksi pyytää oppilasta soittamaan sooloa johonkin kohtaan muutamalla äänellä tai
akustisilla kitaroilla opetellaan soittamaan blues-kierron päälle sooloa muutamalla äänellä.
N7, 50–59, MO & LO: Joskus annan vaan 1-4 ääntä jne…

Melodian soittoa voidaan ohjata myös asteikkojen lisäksi antamalla rytmikuvioita tai
neuvomalla oppilasta soittamaan joko laskeva tai nouseva melodiakuvio.

Pentatonisen asteikon käyttöä ilmenee erityisesti laattasoittimilla. Pentatonista asteikkoa
soitetaan johonkin opettajan valitsemaan sointukiertoon. Laattasoitinimprovisaatiossa oli
suosittua, että otetaan asteikkoon kuulumattomat sävelet pois. Tällöin vaihtoehtoja, mitä
säveliä soittaa ei ole liikaa.
N3, 18–29, MO: Melodiasoittimissa – – rytmit ja sävelten järjestyksen open antamaan
sykkeeseen saa itse keksiä maan ja taivaan väliltä; kunhan tyyliin ykkönen osuu
kohdilleen. Tähän on auttanu, että oon vaikka laattasoittimiin /boomputkiin laittanu
pentatonista, doorista tms. asteikkoa määrääviä säveliä valmiiksi, jolloin äänet
automaattisesti ’sopii’ toisiinsa.

Pentatonista asteikkoa laattasoittimien lisäksi soitettiin myös kitaroilla, koskettimilla ja
edellä mainituilla boomwhackereilla.
Bluesasteikkoa mainittiin käytettävän joko laulamalla (yksi

maininta) tai kitaralla

soittaessa. Blues-improvisointi oli myös yksi teema improvisointi työtavoissa. Tähän liittyi
vastaajasta riippuen joko bluesille tyypillinen harmoninen tausta, jonka päälle toteutettiin
improvisointia, tai bluesasteikon käyttäminen. Aina bluesia ei kuitenkaan improvisoida
bluesasteikon mukaan, vaan improvisointi saattaa tapahtua vain muutamaa säveltä
käyttäen. Maininnat blues-improvisoinnista tulivat ikäryhmistä 40–49 ja 50–59.
Muita asteikoita, joita käytetään melodiseen improvisointiin oli kokosävelasteikko ja
doorinen moodi. Myös säveliä voi jakaa sointujen mukaan kenttiin, joiden mukaan
improvisoida. Yksi opettajista käytti improvisointia ja hieman eksoottisempia asteikoita
tutustuttamaan oppilaita vieraisiin musiikkikulttuureihin.
N2, 40–49, MO: …improvisoimme raga-asteikoilla ja japanilaisella asteikolla. Näin
saa itselle vieraammasta kuulokuvasta tutumpaa.

Melodista improvisointia toteutettiin myös laulaen. Joskin laulua ilmeni aineistoista varsin
vähän, vain kaksi vastaajista viittasi käyttävänsä laulua improvisoinnissa jollain tavalla.
Toinen vastaaja kehotti oppilasta keksimään omia muunnelmia laulumelodiaan ja toinen
lauloi oppilaiden kanssa bluesasteikkoa.
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4.1.3 Improvisaatio muun musiikinopetuksen lomassa
Rytminen improvisaatio ja melodinen improvisaatio erityisesti pentatonisella asteikolla
olivat suosituimmat työskentelytavat toteuttaa improvisointia, mutta erittelen tässä
muitakin työskentelytapoja improvisoinnille. Improvisointi luokkahuonemusisoinnissa ei
ole useimminkaan vain tarkoituksenmukaista toimintaa, vaan sitä tulee siellä täällä pieninä
pilkahduksina erilaisissa musiikinoppimistilanteissa.
M1,

18–29,

MO:

Pienissä

jutuissa.

Aika

vähän

tulee

tehtyä

varsinaisia

improvisointiharjoituksia, vaan improvisointi tulee muun tekemisen lomassa.

Tyypillistä on aikaisemmin rytmi-improvisaatiossa mainittu oman rumpufillin keksiminen
rumpujen soitossa tai melodian muuntelu kappaletta laulaessa. Yksi opettajista hyödynsi
improvisaatiota muun muassa elokuvahistoriaa opettaessa.
N2, 40–49, MO: Katsotaan n. 1,5min videopätkä ilman ääntä, jonka jälkeen ryhmä saa
hetken aikaa miettiä näkemäänsä ja organisoitua (kuka tekee mitäkin, kuka soittaa
mitäkin, jne.) ja sen jälkeen katsotaan kuvapätkä uudestaan ryhmän tekemällä
äänitaustalla (vrt. Mykkäelokuvien livesäestys 1900-luvun alussa).

Eri taiteenalojen hyödyntäminen on yksi keino virittää improvisointiin ja tämän
elokuvanäytteen lisäksi myös löytyi muita taidekeinoja improvisoinnin virittämiseen.
Runoja ja maalauksia käytetään virikkeenä improvisoinnille. Improvisoinnin tukeminen
käyttämällä

eri

taiteenaloja

virikkeenä

voi

ilmetä

esimerkiksi

äänimaisemaimprovisaationa. Esimerkiksi oppilaat voivat pienissä ryhmissä suunnitella
johonkin lauseeseen tai runoon äänimaiseman, joka tuotetaan improvisoiden. Yhden
esimerkin mukaan äänimaisemaimprovisointia voi tehdä yhteistyöprojektina ilmaisutaidon
näytelmän kanssa.
Improvisointia voidaan käyttää myös taidemusiikin opetuksessa. Yksi opettajista antaa
mallin, kuinka voidaan myös improvisoinnin avulla tehdä pieni kolmiosainen minisinfonia.
N2, 40–49, MO: Orkesteri: kitarat – jousisoittimet, nokkikset – puhaltimet sekä
perkussioita yms. Ensin improvisatorinen alkusoitto, kapellimestari johtaa. Sen
jälkeen soitinryhmät suunnittelevat joko oman rytmisen tai melodisen teemaan. Ja
yhdistelemällä improvisaatiota ja teemoja syntyy 3-osainen minisinfonia.

Modernin musiikin opetukseen voidaan yhdistää myös improvisointia. Tähän yhteyteen
liittyi

aineiston

ainoa

maininta

musiikin

tonaliteetista.

Muutoin

aineistossa

improvisaatiossa lähinnä puhuttiin rytmistä ja melodiasta. Atonaalinen improvisaatio
mainittiin kahdessa kommentissa.
N7, 50–59, MO & LO: Modernin musan yhteydessä graafinen partituuri taululla,
atonaalista- sitten on taas kiva ottaa tonaalista.

Taidehistorian opetuksessa myös otettiin improvisaatio käyttöön, jotta saataisiin
tietynlaista kuulokuvaa jostain tyylisuuntauksesta.
N7, 50–59, MO & LO: Länsimaisen taidehistorian opetuksessa improtreenit
elävöittävät kovasti. Impressiota maalailtiin kokosävelasteikolla, kenttiä tehtiin
minimalismin yhteydessä laajentamalla…

Musiikkiteknologian opetukseen otettiin myös mukaan improvisaatio. Improvisaatio oli
osana erilaisten musiikkiin liittyvien tietokoneohjelmien opetusta.
M3, 50–59, MO: Lukion 4. Kurssin kanssa käytämme netin ilmaisohjelmia, joita
myös voi käyttää improvisointiin. Audacit[y] ohjelmalla luomme valmiista palikoista
house- tyyppistä musiikkia. Finalen note padilla saa aikaan mukavaa modernia
tekstuuria minkä oppilaat sitten saman tien kuulevat. Valinnaisten ryhmien kanssa
soitellaan myös pentatonista asteikkoa. Viimeaikoina olemme tehneet garageband
ohjelmalla mainosmusiikkia improvisoiden valmiiden komppien kanssa, joita ohjelma
tarjoaa. Musiikkiliikunnassa voi improvisoida annettujen ohjeiden mukaan. Voidaan
miettiä myös tunnetilojen mukaan aloitettavaa tehtävää.

Viittaukset musiikkiteknologian käyttöön tulivat vanhemmista vastaajaryhmistä (toinen
ikäryhmästä 40–49 ja toinen ikäryhmästä 50–59), joskin niitä oli kahdestatoista
vastauksesta vain kaksi viittausta.

4.2

Improvisoinnin jännittäminen ja sen tukeminen

Improvisointi jakaa mielipiteitä sen suhteen, onko hauskaa toimintaa vai aiheuttaako se
liikaa stressiä ja jännitystä oppilaille. Jännittämisen poistamiseksi opettajat keksivät
erilaisia keinoja poistaakseen jännitystä ja luodakseen oikeaa ilmapiiriä improvisoinnin
tukemalla improvisointia. Oikean ilmapiirin sattuessa luokkaan improvisointi voi antaa
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hyvät edellytykset musiikintunnille, jolloin ilmapiiri on täysin toisenlainen jännitykseen
nähden. Tukemisesta puhuttiin myös melodisen improvisoinnin yhteydessä, mutta
eritellään se tässä vielä omana kategoriana.
N3, 18–29, MO: Lapset tykkää kauheasti keksintä harjoituksista: ’Saako oikeasti
soittaa mitä vaan, saako keksiä omasta päästä?’ On aika yleinen vastareaktio.

4.2.1 Jännittäminen
Improvisointitehtävän voi antaa oppilaalle monella eri tavalla. Oppilas saattaa lukkiutua
liikaa ja alkaa jännittämään, koska hän kuvittelee että improvisoidun tuotoksen tulisi
kuulostaa hyvältä. Jos oppilaalle annetaan improvisointi tehtävä liian vapaasti, saattaa tulla
”emmää keksi mitään”-reaktio.
N5, 40–49, MO: Rumpali saa itse keksiä fillin, joka sopii kahteen tai puoleentoista
tahtiin. (hyvin harvoin onnistuu, ’emmää keksi mitään’ on usein kuultu lause tässä
tilanteessa).

Improvisoinnin opetuksessa ajatellaan tärkeäksi, että pyritään luomaan mahdollisimman
avoin ja luottavainen ilmapiiri, jossa uskaltaa tehdä virheitä ja kokeilla erilaisia asioita.
Palautteen tulee olla positiivista ja rohkaisevaa, jotta uskaltaa kokeilla ideoita. Kun
saadaan onnistumisen kokemuksia, niin oppilaat rohkaistuvat ja improvisointia voi
kokeilla uudestaan.
N3, 18–29, MO: Kasvatuksella ja ympäristöllä se kaikissa oleva ominaisuus vain
saadaan joko valjastettua esiin sieltä tai sitte tukahdutettua se meissä jokaisessa oleva
luovuus

Opettajien omat kokemukset improvisoinnista näyttävät heijastuvan siihen, että miten he
teettivät improvisointia luokkahuoneessa. Jos opettajalla on huonoja kokemuksia
improvisoinnista, niin hän luultavasti jättää vähemmälle sen omassa opetuksessaan.
Improvisointitilanteessa

näyttäisi

olevan

kyse

ennemminkin

siitä,

että

kuinka

improvisoidun tilanteen rakentaa luokkahuoneessa ja minkälaisen ilmapiirin sinne luo.
N3, 18–29, MO: Itse mua ei ole kasvatettu aikaisemmilla opettajilla improvisointiin,
joten on aika kylmä suihku ku yliopisto-opettaja veivaa blueskaavaa ja itse pitäis ikinä

koskaan improvisoimatta tarttua tuommoiseen. – –. Toki myöhemmin ja opettelun
jälkeen hommat toimii, mutta ilman aikaisempaa kasvua asiaan tuommoinen tuntuu
melko tylyltä. Aika paljon on varmaan kiinni siitä miten opettaja itse asian "Nyt
improvisoidaan!" tuo esille. Jos itse vetää hullut tilut ensin ja sitten käskee toisen tulla
soittoon mukaan, niin voi olla että ensikertalaisen jääpi rannalla siinä hommassa eikä
enää ikinä haluakkaan yrittääkään moista. Eikö improvisaatiosta ole kyse
uskaltautumisesta ja heittäytymisestä, itsensä likoon laittautumisesta? Oppilaiden
taitotason huomioon ottamisella ja opettajan taidolla luoda itseilmaisulle ja
uskaltautumiselle otollinen ilmapiirin on mun mielestä isoin vaikutus.

Melodiasoittimilla improvisointi koettiin yhden vastaajan puolesta erityisen jännittäväksi
ja hänen mielestään rytminen improvisointi oli niin paljon helpompaa, että hän jättää
melodiasoittimet kokonaan pois improvisointitehtävissä.
N1, 18–29, MO: Itse jätän melodiasoittimet improvisaation ulkopuolelle, koska
muutaman kokeilun jälkeen huomasin, että oppilaat jännittävät enemmän niiden
käyttöä.

Tulee

paineita

"oikein"

soittamisesta,

kuulostaako

hyvältä

jne.

Rytmisoittimilla tai arkisilla tavaroilla jokaisella on mahdollisuus onnistua
helpommin.

Tämä

voi olla yksi keino tukea improvisointia ja vähentää oppilaiden jännittämistä

improvisointitehtävistä. Oppilaan tukemista voi toteuttaa muutenkin kuin rajaamalla
melodiasoittimet pois kokonaan improvisointitehtävistä. Tarkastelen seuraavaksi, miten
improvisointia voi tukea myös, että saadaan melodiasoittimet mukaan.

4.2.2 Improvisoinnin tukeminen
Juntusen (2013) mukaan yksi keino vähentää jännitystä improvisointiin on sisällyttää niitä
jatkuvasti opetukseen pieninä annoksina, jolloin siitä tulee osa luonnollista toimintaa
musiikissa. Aineistossa apukeinoksi jännityksen vähentämiselle annetaan ryhmässä
improvisoiminen.
N6, 30–39, MO & LO: Soitamme improvisoiden usein ryhmässä. Näin oppilaan ei
tarvitse jännittää omaa ’sooloaan’, vaan improvisoivat oppilaat soittavat ryhmänä.
Tämä on hyvä myös siksi, että musiikin ryhmät ovat suuria oppilasmäärältään eikä
jokaisen oppilaan yksilöllinen improvisointi ja opettajan ohjaus aina tule
kysymykseen. – –. En ollut aikaisemmin innokas improvisoija, ja kammosin
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aikaisemmin tilanteita, joissa yksi improvisoi ja muut katsoivat ja kuuntelivat. Tästä
syystä teetän keksintää ryhmässä.

Kenties juuri tämän jännityksen voittaminen ja sitä kautta onnistumisen kokemuksien
saaminen auttaa juuri tähän esillä olleeseen ihmisenä kasvamisen teemaan.
N3, 18–29, MO: Kasvatuksella ja ympäristöllä se kaikissa oleva ominaisuus vain
saadaan joko valjastettua esiin tai sitten tukahdutettua se meissä jokaisessa oleva
luovuus.

Tällä ajatuksella ajateltuna opettajan rooliksi tulisi nimenomaan turvallisen ja luottavan
ilmapiirin rakentaminen kaikenlaisissa keksimistehtävissä. Myös Juntunen (2013)
mainitsee opettajan tärkeäksi rooliksi pelkojen minimoimisen. Kenties siten saadaan
poistettua kaikki lukot improvisointiin liittyen ja kaikki hullunrohkeus lähtee kukoistamaan
improvisointitilanteissa.
Yksi keino on avata lukkoja on tukea improvisointia tai toteuttamalla improvisointia
ryhmässä, jottei yksi oppilas joudu niin paljoa esille oman tuotoksensa kanssa.
N6, 30–39, MO & LO: Olen huomannut, että mikäli improvisointia ei rajaa, moni
lapsi menee ikään kuin lukkoon, eikä saa soitettua mitään.

Opettaja puhuu improvisoinnin rajaamisesta, joka kuulostaa varsin negatiiviselta
lähestymistavalta improvisointiin. Kuitenkin jos vaihtoehtona on lukkoon menevä oppilas,
niin tällöin improvisoinnin rajaaminen johonkin toimii ennemminkin tukevana ja
mahdollistavana elementtinä improvisoinnille kuin rajoittavana tekijänä. Lukossa oleva
oppilas on improvisointia enemmän rajoittava tekijä, kuin esimerkiksi sävelvalikoiman
vähentäminen melodisen improvisoinnin tehtävissä.

4.3

Improvisoinnin käsittäminen?

Analysoidessa

opettajien

käsityksiä

improvisoinnista

nousi

esille

sekä

musiikkikasvatuksellisia välinearvoja ja ihmisenä kasvamiseen liittyviä välinearvoja.
Improvisoinnin suhde säveltämiseen jakoi myös opettajien käsityksiä.

N4, 30–39, MO & LO: Improvisoinnin avulla voidaan opettaa rohkeutta itsensä
ilmaisemiseen ja luottamusta omiin taitoihin. Toki myös musiikillisia seikkoja, kuten
vaikkapa fraseerausta.

Improvisoinnin voi nähdä pelkästään välineenä musiikintunneilla.
N6, 30–39, MO & LO: Mielestäni musiikillinen keksintä on hyvä osa
musiikinopetusta, mutta se ei saa olla päämäärä vaan väline.

Kaikki opettajat löytävät improvisoinnista useita välinearvoja sekä yleisiin elämässä
tarvittaviin taitoihin, että musiikillisiin taitoihin. Vastaajista yksi opettaja mainitsi, että
improvisointi on myös itsessään opittava taito, mutta tälläkin vastaajalla liittyi
improvisointiin paljon enemmän välinearvoja, kuten: ”se voi liittyä johonkin musiikillisen
elementin sisäistämiseen” tai ”johonkin musiikkityyliin liittyvät ominaispiirteet”.
Vastaajista useimmat näkivät improvisaation tärkeänä asiana ja näkivät, että improvisaatio
on opittavissa oleva asia, mutta sen tärkeys ilmeni juurikin näiden välinearvojen kautta.

4.3.1 Ihmisenä kasvamisen välinearvo
Ihmisenä kasvamiseen liittyvät välinearvot liittyivät muun muassa heittäytymiseen,
itseluottamukseen ja tietynlaiseen ”hullun rohkeuteen”. Vastaajista kahdeksalla ilmeni
jotain tämän tyyppistä merkitystä improvisoinnin opetukseen. Improvisoinnilla voidaan
kasvattaa oppilaan heittäytymiskykyä, leikkimielistä asennetta, luovuutta, itseilmaisua ja
itsetuntemusta, tunnetilojen purkua, omiin taitoihin luottamista ja yhteistyötä ja
kommunikaatiota. Opettajan rooliksi koettiin näiden ominaisuuksien esilletuontia, jotta
oppilaat uskaltaisivat kokeilla.
N2, 40–49, MO: - - saattaa olla suuri kynnys tarttua soittimeen. Improvisoinnin
lähtökohtana rohkaista kokeilemaan. Ei ole olemassa ’oikeaa’ ja ’väärää’, vaan
kyseessä on oppilaan oma tulkinta ja kokeilu.
M1, 18–29, MO: Improvisoinnin kautta voi oppia muiden kuuntelemista, oman soiton
suhteuttamista toisten soittoon/lauluun, heittäytymistä, luovuutta ja monia muita
juttuja.
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M4, 50–59, MO & LO: Improvisointi antaa rohkeutta, jopa hullunrohkeutta. Antaa
itseluottamusta heittäytyä tilanteeseen, jota ei ole valmisteltu tai suunniteltu. Tällaisia
taitoja tarvitaan elämässä.

Improvisoinnilla on siis opettajien mielestä laajempiakin merkityksiä kuin pelkästään itse
keksityn musiikin tuottaminen. Vaikka monet opettajat ajattelevat, että improvisoinnilla on
tärkeä asema rohkaista kokeilemaan omia ideoita, niin toisten mielestä se on lapsille hyvin
luonteva tapa toimia.

4.3.2 Musiikkikasvatukselliset välinearvot
Suosittu näkemys improvisaation käytöstä luokkahuonemusisoinnissa oli sen välinearvo
opettaa lähes kaikkea musiikissa tarvittavia taitoja. Improvisointi on opettajien mielestä
tärkeä nimenomaan olemaan apuna opettamaan syvempiä asioita musiikista.
M2, 30–39, MO: [Improvisointi] on tärkeä asia. Sen avulla oppii musiikin teoriasta,
tietysti sooloilusta ja melodian rakentamisesta. Oppii ymmärtämään paremmin
musiikkityylejä, joissa improvisointi on iso osa musiikin tekemistä.

Ainoastaan yksi vastaajista ei antanut suoria viitteitä tästä improvisoinnin välinearvosta.
Opettajat näkivät, että improvisaatiolla voi opettaa erilaisia musiikillisia elementtejä.
Improvisoimalla jollain asteikolla opitaan melodian rakentamisesta ja sooloilusta. Sillä voi
opettaa duurin ja mollin käsitettä sekä oppia tunnistamaan nousevia ja laskevia melodioita.
Näillä asteikoilla ja improvisoinnin avulla oppilaat voivat ”’koodata auki’ meidän
tonaalista järjestelmää”, kuten yksi opettajista mainitsi. Improvisaatio voi auttaa omien
biisejä tehtäessä myös melodian rakentamisessa.
Dynamiikan ja sointivärin opettaminen improvisaation avulla nousi esille. Opettajat eivät
välttämättä sanallistaneet opetuksessaan, että ”nyt opetellaan sointiväriä”, mutta erilaisten
improvisointitehtävien avulla nämä asiat tulevat esille. Sointiväriä opettajat teettivät
erilaisissa tehtävissä, joissa tuli värittää esimerkiksi runoa, tarinaa tai elokuvaa
musisoinnin keinoin. Dynamiikkaa käsiteltiin erilaisissa soitinringeissä.
N3, 18–29, MO: Open merkistä oppilas voi päättää soittaako soitintaan sen
iskumäärän ajan hiljaa, voimakkaasti, voimistuen, hiljentyen, onko yhden aihion
kokonaan soittamatta...

Harmonian ja musiikillisen muodon opettamista improvisoinnin avulla ei mainittu suoraan,
mutta niitäkin asioita tulee käsiteltyä epäsuorasti improvisointitehtävissä. Esimerkiksi
neljän opettajan mainitsemassa blues-improvisoinnissa voi olla käytössä bluesin 12 tahdin
rakenne, jossa saa yhden esimerkin musiikillisesta muodosta ja harmonia rakenteesta.
Myös yhden opettajan tuottama kolmiosainen minisinfonia opettaa oppilaille musiikin
muotorakenteita. Myös melodian muuntelu jonkin kappaleen coda-osioissa voi opettaa,
että nyt on kappaleessa menossa eri osio, jolloin improvisaatio vahvistaa muotorakenteiden
hahmottamista. Myös solo–tutti-rakenteella voi harjoitella improvisoinnilla tietynlaista
musiikillista rakennetta.
Edellä mainittuja musiikinteoriaan liittyviä asioita voidaan opettaa improvisoinnin avulla.
Keksinnän kautta teoreettisia käsitteitä voidaan myös alkaa sanallistamaan oppilaille.
N3, 18–29, MO: Lisäksi oppilaita on ryhmässä vähän, voidaan ruveta kytkemään sitä
teoriaa vaikka keksinnän kautta: ’Ootko muuten ajatellut, mikä tuo sävel on tuossa,
minkä lopussa soitit? No se on tämmönen ku ’D’’, ’Huomasitko itte tuossa yhdessä
kohdassa, että sää olit pitkän aikaa soittamatta ja sitten aloitit taas soittamaan? Sitä
sanotaan kenraalitauoksi.

Teorian oppiminen voi tulla improvisoidessa kuin vähän vahingossa ja myöhemmin
aletaan käsitteellistämään soitettuja ilmiöitä. Myös nuottien opiskelu voi olla lähtökohtana
improvisaatiolle.
M4, 50–59, MO & LO: Alakoulun oppilaat opettelevat nuottien aika-arvoja tekemällä
omia "sävellyksiä". Nelijakoinen nuottipohja johon laskevat nuotit oikein. Kun
oppivat laskemaan oikeat aika-arvot, laittavat nuotteja vapaasti eri sävelkorkeuksiin.
Sitten opettaja soittaa kappaleita suoraan omasta päästä soinnuttaen. kuulosta tosi
oikealta kappaleelta. Oppilaat ovat yleensä ylpeitä sävellyksistään.

Tässä esimerkissä yhdistyy myös improvisointi ja säveltäminen, mutta myös nuottien aikaarvojen opiskelu pääsee oikeuksiin esimerkissä. Notaatiojärjestelmän opiskelu saa
käytännön merkityksen ja aika-arvot saadaan soivaan kuvaan. Tällainen käytännönläheinen
lähestymistapa voi edesauttaa kiinnostusta nuottien opiskelua kohtaan.
Improvisoinnin avulla voidaan opettaa myös yleisiä musiikissa tarvittavia taitoja.
Improvisoinnilla voidaan opettaa muiden kuuntelemisen taitoa, jotta pystyy reagoimaan
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siihen, mitä muut tekevät instrumenteillaan ja oppia suhteuttamaan omaa soittoaan muiden
soittoon. Improvisoinnin avulla voidaan harjoitella myös yhteismusisointitaitoja.
Musiikkityylien tuntemusta voi edesauttaa improvisoinnin avulla, kuten mainitulla bluesimprovisoinnilla tai käyttämällä eri kulttuureista peräisin olevia asteikoita improvisoinnin
pohjana. Musiikillisista seikoista myös fraseerausta voidaan harjoittaa improvisoinnilla.
Kun improvisoi, eikä ole nuotteja, voi keskittyä pelkästään soittamisensa sointiin eikä
tarvitse keskittyä siihen, että soittaa oikean äänen. Yleisesti ottaen improvisoinnin voisi
nähdä olevan tärkeä osa musisointia.
M1, 18–29, MO: Improvisointi on luonnollinen osa musisointi[a] ja hyvä tapa
harjoittaa ’muusikkouden’ taitoja, joten sitä on mielestäni tärkeä harjoittaa
musiikinopetuksessa.

Vahvemmin kahden vastaajan kirjoitelmista ilmeni, että improvisointia ei tarvitse itsessään
opettaa, vaan se on pelkästään väline. Toinen näistä jopa mainitsi, että: ”inhoan sanaa
improvisaatio, tulee heti mieleen ylimielinen jazzmuusikko joka vetelee infernaalisia
sooloja ja ulkoharjoiteltuja moodeja vaikka kysehän on periaatteessa vaikka vaan yhden
sävelen käyttämisestä”. Hän halusi käyttää mieluummin sanaa musiikillinen keksintä ja oli
sitä mieltä, että musiikillinen keksintä ”ON meissä itsessä” ja se tulisi vain saada meistä
kaikista esille.

4.3.3 Improvisointi säveltämiskasvatuksessa
Vastaajien kertoessa näkemyksiään improvisoinnin ja sävellyksen suhdetta nousi selkeästi
esille kaksi erillistä teemaa. Ensimmäisenä teemana nousi esille improvisoinnin ja
säveltämisen sisällyttämisen saman laajemman musiikillinen keksintä -käsitteen alle.
Kummankin katsottiin kuuluvan laajemmin luovaan musiikilliseen tuottamiseen eikä niitä
välttämättä haluttu erottaa toisistaan. Kumpikin kertoo jostain, mitä keksitään itse.
N3, 18–29, MO: Minun mielestäni improvisoiminen ja säveltäminen on sama asia:
ihmisenhän monesti sanotaan ’säveltävän’ jotain, kun pitää nopeasti muuttuvissa
tilanteissa pitää vaikka joku puhe valmistelematta. Ja kun tätä taitoa on harjoitellut
aikaisemmin (siis puheen pitämistä) niin ehkä viidennellä kerralla semmoisen puheen
pystyy vetämään ihan ilman lappuja ja tuosta vaan.

Vaikka improvisointi ja säveltäminen joidenkin mielestä halutaan sisällyttää saman
keksimis-käsitteen alle, halutaan niissä nähdä myös edellisestä sitaatista poiketen myös
selkeitä

ominaispiirteitä.

Improvisointi

nähdään

hetkellisenä

ja

sävellys

jonain

pysyvämpänä. Sävellyksessä luodaan jotain joka jää elämään ja improvisointi on
armollisempaa, koska sen voi unohtaa soittohetken jälkeen.
N3, 18–29, MO: Säveltämiseen liittyy ehkä enemmän se, että sen lopputulos on
pysyvämpi. Sävelletystä musiikista tehdään ehkä nuotti, komppilappu tai äänitallenne
sävelletystä. Improvisointi on ehkä enemmän semmoista kertaluontoista, hetkessä
olevaa tekemistä; säveltäminen sitten sellaista mikä tallentuu historiankirjoihin
ma[j]esteettisesti hamaan tulevaisuuteen ja tallentuu tulikirjaimilla maailmanlopun
kallioseinämään.

Myös

muutaman

muun

opettajan

mielestä

säveltämiseen

liittyi

nuotintaminen,

dokumentoiminen, paperille merkitseminen tai äänittäminen. Loput, jotka eivät maininneet
sävellyksen taltioimista, mainitsivat kuitenkin sen pitempiaikaisen keston verrattuna
improvisointiin.
Improvisoinnin ja säveltämisen yhteydessä yhtenä teemana nousi improvisoinnin olevan
oivallinen piste säveltämiselle. Improvisoinnista voidaan saada materiaalia, joka voi olla
alkusykkeenä säveltämiselle. Sävellykseen voi myös sisällyttää improvisoituja osia.
N6, 30–39, MO & LO: Improvisointi on mielestäni tietyllä tavalla säveltämisen
työväline, keksitään ja kokeillaan ideoita. Aina välillä löytää jonkin hyvän idean jota
voi sitten hyödyntää ja laajentaa sävellykseksi tai ainakin sen osaksi asti.

Improvisoitu idea voi siis taltioituna joko tallenteelle tai nuotille tai vain omaan mieleen
muuttuu myöhemmin sävellykseksi. Improvisaatio ja säveltäminen siis opettamisessa
kulkee ikään kuin käsi kädessä.
Improvisaatio ja säveltäminen nähdään kulkevan samoissa opetustilanteissa, mutta myös
kritiikkiä varsinkin sävellyttämiselle musiikinopetuksessa.
M3, 50–59, MO: Pitäisi määritellä opsissa mitä siinä tarkoitetaan säveltämisellä.
Minusta lähes kaikki nuorten kanssa tehtävä musisointi, liikunta ilman nuotteja on
mieluummin

improvisointia.

Säveltäminen

käsittää

mielestäni

nuotintamisen.
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Sävellyksen voi soittaa tai laulaa joku muukin kuin itse siitä nuotista. Muuten se on
omaa improvisointia.

Tässä opettaja näkee, että sävellykseen liittyy vahvasti nuotintaminen ja sellainen ilmiö,
että sen voi soittaa jokin muukin kuin sävellyksen tehnyt henkilö. Tämän käsityksen
mukaan omaan päähän tallennetut melodia ja rytmikuviot eivät ole vielä sävellyksiä.
Muutoin toinenkin opettaja näki, että improvisointi on lähempänä luokkamusisointia, kuin
säveltäminen.
N1, 18–29, MO: Improvisaatio keskittyy nimenomaan käytännön tekemiseen ja se
toimii paremmin ryhmätilanteessa kuin ajatus säveltämisestä, joka usein mielletään
vaikeaksi ja teoreettiseksi.

Sukupuolten välillä oli eroa siten, että naiset puhuivat enemmän musiikillisesta keksinnästä
ja luovasta musisoinnista improvisoinnin ja säveltämisen yhteydessä, kun taas miehet
liittivät näiden yhteyden siihen, että improvisointi toimii usein alkupisteenä säveltämiselle.
Toki naisetkin näkivät improvisoinnin toimivan alkupisteenä säveltämiselle, mutta miehet
eivät puhuneet musiikillinen keksintä-käsitteestä.
Myös ikäryhmien välillä huomasi eroa, että nuorimmat ikäluokan (18–29- ja 30–39vuotiaat) puhuivat mielellään musiikillisesta keksinnästä sävellyksen ja improvisaation
yläkäsitteenä. Heitä yhdisti myös piirre, että he olivat olleet työelämässä vähemmän aikaa
eli kaikki 0–9 vuotta. Vanhemmat ikäluokat (40–49 ja 50–59) eivät puhuneet
musiikillisesta keksinnästä ja luovasta musiikillisesta toiminnasta, vaan heidän
kommenttinsa liittyivät enemmän siihen, että improvisointi on hetkellistä ja sävellys on
jotain pysyvää, nuotinnettavaa, tallennettavaa ja uudelleen toistettavaa.

4.4

Taustatekijöiden vaikutus improvisoinnin käyttöön

Improvisoinnin käsityksiä tutkivassa luvussa oli mainintaa siitä, että opettajien omat
kokemukset improvisoinnista vaikuttivat myös käsityksiin improvisaation käytöstä
luokkahuonemusisoinnissa. Tässä tarkastelen, miten musiikinopettajat itse toteuttavat
omassa musisoinnissaan improvisointia ja miten improvisointiin kouluttautuminen
vaikuttaa improvisaation käyttöön.

4.4.1 Musiikinopettajien oma improvisointi
Kysyttäessä opettajien omia improvisointisuhteita ja improvisointivalmiuksia, selkeästi
erottuvimpana improvisointimuotona tuli vapaasäestyksessä toteutettava improvisointi.
Vapaasäestyksessä toteutettava improvisointi ilmeni juuri opetustilanteessa, jossa opettajat
mielellään lisäävät opetettaviin kappaleisiin jotain pientä improvisoitua, jottei soittaisi aina
kappaletta samalla tavalla jo ihan säilyttääksensä oman mielenkiinnon opetukseen.
Säestystilanteissa tapahtuvan improvisoinnin voisi osaltaan selittää, että useat mainitsevat
koulutuksessa olleen improvisointia juurikin vapaansäestyksen tunneilla.
N3, 18–29, MO: Oon huomannu, että jos käyttää opetuksessa vuosien aikana samoja
biisejä niin yleensä niihin tulee ihan niissä opetustilanteissa jotain ihan uutta mukaan
ja lopputulokset saattaa olla ihankin erilaisia. Kauheaa, jos pitäisi vuodesta toiseen
samoja biisejä, samalla tavalla ja samoilla soittimilla.

Kaikki kyselyyn vastanneista opettajista näyttivät jollain tapaa improvisoivan omassa
musisoinnissaan. Vain yksi vastaajista mainitse, että ”en kovin paljoa harrasta sitä. Joskus
kotona

soittelen

pianolla”.

Tämäkin

opettaja

kuitenkin

käyttää

improvisointia

opetuksessaan, joskin varsin vähän verrattain muihin. Syyksi tähän kuitenkin hän
mainitsee ennemminkin musiikinluokassa olevan rajallisen soittimiston ja improvisointi
tapahtuu

pitkälti

kehosoittimilla.

Sama

opettaja

mainitsi

saaneensa

koulutusta

improvisointiin vain hiukan vapaansäestyksen tunneilla, mutta muutoin aika vähän.
Voisiko olla, että jos saisi jotain hyviä ideoita improvisoinnin toteuttamiseen myös omaan
musisointiin, niin siitä voisi saada ideoita toteuttaa sitä paremmin musiikintunneilla.
Vapaasäestysimprovisoinnin lisäksi osa opettajista mainitsi improvisoivansa omalla
äänellään. Neljästä miesvastaajasta kukaan ei kuitenkaan ilmoittanut improvisoivansa
omalla äänellään. Kuitenkin näistä miehistä yksi mainitsi kehottavansa oppilaitaan
improvisoimaan melodiaa muuntelemalla joitain laulupätkiä omalla äänellä.

4.4.2 Koulutukselle tarvetta
Vaikka näyttää siltä, että improvisointi kuuluu opettajien omaan musisointiin, ei ole
itsestään selvää, että se siirtyy opetukseen. Opettajat näkevät, että mikäli improvisointi on
opettajalle omassa musisoinnissa luontevaa, sitä käyttää tietenkin luontevammin
opetuksessa.

Kuitenkin

koulutukselle

ihan

konkreettisista

työskentelytavoista
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improvisoinnin käyttöön olisi tarvetta. Iso osa vastaajista mainitsee saaneensa koulutusta
juurikin musiikkikasvatuksen opinnoissa, mutta ne keskittivät monesti vapaasäestykseen.
N6, 30–39, MO & LO: Luokkahuonetyöskentelyimproon sen sijaan opinnot eivät ole
antaneet juuri valmiuksia, ne on pitänyt keksiä itse.

Tässäkin

tutkimuksessa

kaikki

vastanneet

kuitenkin

jollakin

tavalla

käyttävät

improvisaatiota luokkahuonetilanteissa. Usein käytännön työtavat improvisoinnin parissa
opettajat joutuvat keksimään itse eikä siihen ole konkreettisia työkaluja.
M4, 50–59, MO & LO: En ole erityistä koulutusta saanut aiheeseen. Hyviä vinkkejä
konkreettisista tunti-ideoista voisin ottaa vastaan.

Koulutuksella voisi saada opettajille laajemmin ideoita, miten improvisointia voisi
toteuttaa luokkahuonemusisoinnissa, vaikka siitä kaikilla näyttäisi jotain käsitystä olevan.
M1, 18–29, MO: Koulutuksessa oli jonkin verran improvisaation opetusta, mutta
enemmänkin olisin voinut ottaa oppia vastaan. Varsinaisia improharjoituksia olen
joskus kokeillut, mutta oppilaita on erilaisia ja joillekin improvisointi on helpompaa.
Sellaista ’one size fits all’ -konseptia on vaikea kehittää. Improamista tulisi ehkä
harjoitettua enemmän, jos siihen olisi saanut parempaa koulutusta.

Vaikka

juurikin

tällaista

konseptia,

joka

sopisi

kaikille

ikäluokilla

kaikissa

oppimisympäristöissä ja luokkatilanteissa, opettajat varmasti hyötyisivät vinkeistä
improvisoinnin sisältämiseen luokkahuonetilanteessa. Vinkkejä voisi sitten soveltaa
ikäluokkaan, tilaan ja ryhmäkokoon suhteutettuna.
M3, 50–59, MO: Koulutukseen tulisi kuulua esimerkin omaisesti erilaisia tapoja
toteuttaa improa, sehän on mukana opsissakin.

Kaksi vastaajista mainitsikin käyneensä muita koulutuksia, kuin yliopisto-opintojen
kursseja. Toinen oli käynyt Luomus-kursseja, joissa isona teemana oli musiikillinen
keksintä, ja toinen Tukholman kuninkaallisessa musiikkikorkeakoulussa Rytmik- ja jazz osastolla musiikkiliikuntaa, vokaali-improvisaatiota ja vapaasäestysimprovisaatiota. Juuri
tämä

jälkimmäinen

musiikinopettajuuttaan.

koki

improvisoinnin

tulleen

luontevaksi

osaksi

omaa

N2, 40–49, MO: Erilaiset opinnot ovat tukeneet toisiaan ja antaneet rohkeutta
improvisoinnin sisällyttämiseen omaan opettamiseen. Koen sen luontevana osana
työskentelyäni. Pohdin opetettavaa aihekokonaisuutta suunnitelles[s]ani seuraavaa:
millainen tehtävä ja työskentelytapa on olennainen tämän asian oppimisessa? Miten
voin elävöittää luentoa? Miten saan ryhmän toimimaan yhdessä, vaikka musiikillinen
lähtötaso eri opiskelijoilla on erilainen?

Juuri

tältä

koulutuksia

improvisoinnin

käyttöön

käyneeltä

opettajalta

tuli

luokkahuonemusisoinnissa,

monipuolisempia
kuten

ragojen

vastauksia
käyttö,

mykkäelokuvaan improvisointi, runoon tai tarinaan äänimaiseman tekeminen ja
kolmiosaisen minisinfonian tekeminen improvisointia hyödyntäen ja aivan tavallista
laulumelodian muuntelua. Tämä viittaisi siihen, että koulutuksella on varmasti paljon
merkitystä, jos haluaa hyödyntää monipuolisia työskentelytapoja improvisoinnin parissa.
Musiikinopettajat ovat monesti itse taitavia muusikoita ja heiltä löytyy luovuutta kehitellä
omia opetustilanteita tilanteen mukaan. Kuitenkin aineistosta on havaittavissa, että
koulutus auttaa tai sille olisi tarvetta, jotta saisi konkreettisia työskentelyvälineitä
improvisaation sisällyttämiseen musiikinopettamisessa
N1, 18–29, MO: Koulutuksella on iso merkitys. Jos ei ole tietoa, miten johdatella
oppilaat keksimisprosessiin, voi tuloksena olla vain lukkoon menneet oppilaat ja
kiusaantuneita tilanteita.
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5

TULOKSET

Käytännön työskentelytavoista rytminen improvisaatio oli selkeästi suosituinta. Rytminen
improvisaatio ja lyömäsoittimien suosio improvisointitehtävissä ei yllätä. Gruenhagenin ja
Whitcombin (2014) teettämässä tutkimuksessa Yhdysvaltalaisista opettajista 96 % ilmoitti
käyttävänsä improvisointia perkussiivisilla (engl. unpitched percussion) soittimilla.
Tutkimuksessa oli myös samankaltaisia havaintoja siitä, että rumpuringissä (engl.
drumming circle) improvisoiminen oli varsin suosittua, jota toteuttivat 70 %
yhdysvaltalaisista musiikinopettajista. Myös Kysymys–vastaus-työskentely oli suosittu
työskentelytapa

(89

työskentelytapaa).

%

yhdysvaltalaisista

opettajista

Kysymys–vastaus-työskentelyä

ei

ilmoitti

kuitenkaan

käyttävänsä
tässä

tätä

aineistossa

kovinkaan monella ilmentynyt suoraan tällä nimellä, mutta rumpuringeistä löytyy piirteitä
kysymys-vastaus-työskentelystä. Yhdestä vastauksesta löytyi kuitenkin suora viite
kysymys–vastaus-työskentelyyn. Gruenhagenin ja Whitcombin (2014) tutkimuksessa 91 %
ilmoittivat käyttävänsä rytmisiä kuvioita (engl. using rhytmic patterns using instrument).
Aineistossa esiintyi yski maininta rytmisen kuvion (taa ti-ti) käytöstä improvisoinnin
pohjalta, mikä on varsin vähän verrattuna yhdysvaltalaisten tekemään tutkimukseen.
Melodisessa improvisoinnissa on suosittua jakaa improvisointi joihinkin soluihin tai
asteikoihin. Pentatoninen asteikko on ollut melodisessa improvisaatiossa suosiossa (ks.
Marshall, 2004, s. 51–53; Scott, 2007, s. 9; Whitcomb, 2013, s. 48) Tämä tutkimus vain
vahvistaa pentatoniikan suosiota improvisoinnissa, eikä sen käytölle esitetty kritiikkiä.
Pentatonista asteikkoa voi käyttää aineiston mukaan soittamalla sooloja eri kappaleisiin tai
sointukiertoihin,
perussykkeeseen,

soitinringissä
antamalla

voi

jonkun

keksiä
valmiin

asteikkoon

omia

rytmikuvion

ja

rytmejä

annettuun

valitsemalla

tähän

rytmikuvioon asteikosta itse sävelkorkeudet. Pentatonisen asteikon lisäksi improvisointia
voidaan rajoittaa jopa vain 1–4 ääneen tai johonkin muuhun asteikkoon, joita tässä
aineistossa mainittiin doorinen asteikko sekä blues- ja raga-asteikko Taustateoriassakin
ehdotettiin melodista improvisointia valmiille rytmiselle kuviolle, sekä Greenin (2002)
mainitsema jammailu myös ilmeni aineistossa, esimerkiksi jammailemista B-osan
sointukiertoon. Pentatoninen asteikko ilmenee myös Gruenhagenin ja Whitcombin (2014)
tutkimuksessa,

jossa

mainittiin

opettajan

antavan

nimenomaan

laattasoittimilla

mahdollisuus soittaa B-osioon improvisoitu soolo (Gruenhagen & Whitcomb, 2014, s. 387)
.

Huomioitavaa blues-improvisoinnissa oli se, että ainoat maininnat blues-improvisoinnin
käytöstä luokkahuonemusisoinnista tuli ikäryhmiltä 40-49-vuotiailta ja 50-59-vuotiailta.
Onko tässä havaittavissa ikäpolvien välinen kuilu, että nuoremmat eivät ole enää niin sinut
bluesin kanssa, vai onko kenties koulutuksessa aikaisemmin ollut bluesia mukana?
Toisaalta 12 vastaajasta neljä ilmoitti käyttävänsä bluesia tavalla tai toisella
improvisointiin, mikä on varsin lähellä Gruenhagenin ja Whitcombin (2014) havaitsemaa
prosenttilukemaa (41 %) yhdysvaltalaisten opettajien yleisyydestä käyttää bluesia
improvisointikeinona. Blues-improvisaatio kuuluu idiomaattiseen improvisointiin ja sen
avulla voidaan opetella tyylinmukaisia piirteitä. Monk (2013) ehdotti, että improvisoinnin
avulla voidaan opetella jonkin musiikkityylin ominaispiirteitä. Myös aineistoissa
tyylillisten seikkojen opettaminen oli yksi improvisaation merkityksistä. Bluesissa juuri
improvisointi on tärkeä tyylillinen piirre.
Äänimaisemien tekeminen on myös yksi tapa toteuttaa improvisointia. Äänimaisemia
voidaan luoda erilaisiin tarinoihin, runoihin, elokuvaan, maalaukseen tai ilmaisutaidon
näytelmään,

jotka

toimivat

ulkoisena

ärsykkeenä

improvisaation

virittämiselle.

Koutsoupidou (2005) havaitsi omassa tutkimuksessaan, että ulkoisten ärsykkeiden
toimiminen improvisaation pohjana olisi yleisin tapa toteuttaa improvisaatiota. Oman
aineistoni valossa tämä ei ollut yleisin tapa, mutta sitäkin oli havaittavissa. Käytännön
työtapoja äänimaisemaimprovisaatioon ilmeni musiikillinen performanssi, jossa pienissä
ryhmissä suunnitellaan runoon tai lauseeseen äänimaisema. Toinen oli, että otetaan
mykkäelokuva, joka ensin katsotaan ilman ääniä. Tämän jälkeen analysoidaan videota ja
luodaan siihen äänimaisema
Jännittäminen ja stressaaminen on myös kansainvälisesti havaittu ilmiö, joka liittyy
improvisointiin.

Kuitenkin

vaikka

improvisointiin

liittyy

näitä

jännittämisiä

ja

stressaamista, niin suuri osa oppilaista nauttii improvisoinnista ja se antaa heille
mahdollisuuden luoda musiikkia joka on täysin heidän omaansa (ks. esim. Gruenhagen &
Whitcomb, 2014, s. 390). Oma aineistoni antoi myös samanlaisia tuloksia, jossa opettajat
toisaalta kertoivat, että improvisoiminen jännittää ja saa aikaan lukkoja, mutta toisaalta
oppilaat pitävät sitä todella nautinnollisena.
Improvisoinnin

jännittämistä

voidaan

tukea

opettajien

tekemillä

valinnoilla.

Improvisoinnin tukeminen ja liian vapauden poisjättäminen havaittiin myös Gruenhagenin
ja Whitcombin (2014) tutkimuksessa hyväksi keinoksi purkaa jännitystä ja lukkoja (ks.
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myös Hakkarainen, 2009). Myös ryhmässä improvisoiminen voi vähentää jännitystä.
Whitcomb (2013) antaa malleja, kuinka improvisointia voi tukea muun muassa
määrittelemällä iskujen ja tahtien määrän, antamalla tietyn sävelkorkeuteen tai rytmiarvon
sekä rytmisiä ja melodisia kuvioita harjoittelemalla. Aineistossa havaittiin näitä kaikkia
tukemismenetelmiä. Myös sekä Juntunen (2013), että Riveire (2006) sanoivat, että
opettajan tärkein rooli on luoda mahdollisimman hyvät puitteet improvisoinnille. Aineisto
tuki tätä teoriaa, että opettajan rooli on olla improvisoinnin mahdollistaja.
Taustateoriassa improvisoinnilla nähtiin selkeitä välinearvo opettaa monia musiikillisia
seikkoja (esim. Norris, 2010, s. 58; Scott, 2007, s. 7). Myös aineistossa opettajat kertoivat,
että improvisoinnin avulla voidaan opettaa monia musiikillisia seikkoja. Toinen välinearvo
improvisoinnille oli sen avulla saatava rohkeus uskaltaa kaikkea ja saada sen avulla
elämässä tarvittavia taitoja. Juurikin nämä kaksi välinearvoa olivat tärkeimpiä ja
kannatteleva

teema

improvisaation

kaikissa

käytöstä

luokkahuonemusisoinnissa.

ja
Sekä

vastauksissa
perusteluja

kysyttäessä
sille,

taustateoriassa,

opettajien

miksi
että

sitä

kokemuksia

tulisi

aineistossa

käyttää

ilmeni,

että

improvisointiin liittyy jännitystä ja se saattaa lukittaa oppilaat (Hakkarainen, 2009). Jopa
niin paljon, että ei uskalla teetättää improvisaatioharjoituksia melodiasoittimilla oppilaiden
kanssa. Kantava teema kuitenkin oli, että improvisaatioharjoituksissa tärkeintä on uskallus
yrittää.
Tieteellisessä keskustelussa on arvioitu säveltämisen ja improvisoimisen yhteyttä. Oman
aineistoni

valossa

musiikinopettajien

käsitykset

heijastavat

hyvin

tätä

samaa

keskustelupohjaa. Huomattavaa oli, että nuorissa opettajissa haluttiin puhua enemmän
musiikillisesta keksinnästä ja yhteisestä luovasta musisoinnista. Tähän vaikuttanee, että
nuoret (ikävuodet 18–29 ja 30–39) ovat pääosin työskennelleet vuoden 2004
opetussuunnitelman mukaisesti, jossa käytetään paljon ilmaisua musiikillinen keksintä.
Myös Ervasti (2003) ja Paananen (2003) käyttävät keksimis-termiä. Vanhemmat opettajat
enemmän erottelivat improvisoinnin erilliseksi toimintatavaksi, jossa luodaan jotain
taltioimatonta, ainutlaatuista ja hetkessä pysyvää, kun taas säveltämiseen liittyi
taltioiminen, nuotintaminen ja toistettavuus. Tieteellisessä keskustelussa on myös eroteltu
improvisointi ja säveltämiskäsitettä (Ahonen, 2004; Ervasti, 2003, s.65; Nettl, 2015;
Sloboda, 1986;).

Yksi teema oli, että improvisointi nähtiin oivana aloituspisteenä säveltämiselle.
Improvisoituja ideoita voitiin ottaa talteen ja niistä tehtiin sävellyksiä. Samankaltaisen
mielipiteen mukaan säveltäminen pääosin tapahtui siten, että lähdettiin improvisoimaan
jonkin sointukierron päälle, joista lähdettiin muodostamaan säveltämistä. (Vrt. Biasutti &
Frezza, 2009). Yhden mielipiteen mukaan koulussa tapahtuva säveltämiskasvatus on
pelkästään improvisointia, ja varsinaisia sävellyksiä on vaikea tehdä koulussa. Tässä
käsityksessä on samaa, mitä Koutsoupidou (2005) ajatteli pienten lasten säveltämisestä.
Koutsoupidou näki, että pienille lapsille teetettävät säveltämistehtävät ovat käytännössä
improvisointia. Erona tämän opettajan käsitykseen tulee siinä, että hän mainitsee
työkokemuksekseen 7.–9. luokat sekä lukion. Tämän ikäiset oppilaat eivät ole enää pieniä
lapsia, mutta silti opettaja näki, että heille teetettävät säveltämistehtävät ovat käytännössä
improvisointia.
Koutsoupidou (2005) havaitsi omassa tutkimuksessaan, että yksi syy siihen, miksi
englantilaiset

musiikinopettajat

eivät

käyttäneet

improvisaatiota

oli

koulutuksen

puutteellisuus. Tässä kyselyssä kaikki opettajat olivat saaneet jonkinlaista koulutusta
improvisointiin, mutta suurella osalla se oli vähäistä ja painopiste oli pääsääntöisesti
vapaasäestysopinnoissa. Joitain pieniä improvisaatio-opintoja saattoi olla vapaasäestyksen
lisäksi. Opettajat arvelivat, että mitä enemmän opettaja on itse sujut improvisoimaan
omassa

musisoinnissaan,

hän

luultavasti

luontevammin

käyttää

sitä

myös

luokkahuonemusisoinnissa. Vastauksen kaikki opettajat käyttivät omassa musisoinnissaan
improvisointia ja joillekin se oli oikein suuressa roolissa. Selkeästi kuitenkin useasta
vastauksesta löytyi toivetta koulutukselle nimenomaan konkreettisille työtavoille, miten
improvisointia toteuttaa. Kahden opettajan vastauksista kävi ilmi, että he olivat omaaloitteisesti käyneet koulutuksia luovaan musiikin tuottamukseen ja heidän vastauksistaan
löytyi myös monipuolisempia ja luovempia työtapoja improvisointiin. Vastakkaisena
esimerkkinä yksi opettaja mainitsi saaneensa hyvin vähän koulutusta ja käytti omassa
musisoinnissaan

vähän

improvisointia.

Tämän

opettajan

maininta

luokkahuoneimprovisoinnista oli lähinnä pentatoninen asteikko laattasoittimilla. Myös
Filsinger (2012) ja Whitcomb (2013) totesivat, että opettajien oma kokemus
improvisoinnista muusikkona ja improvisoinnin opettamisen opetuksen puute nähdään
haasteena improvisoinnin opetukselle.
Improvisaatiovälineitä, joita tässä tutkimusaineistossa esiintyi olivat kitara, nokkahuilu,
laulu, stomp-soittimet, kehosoittimet, rytmisoittimet ja perkussiot, joista erikseen
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mainittiin rummut ja djembe, jousisoittimet, laatta-soittimet, joista erikseen mainittiin
ksylophoni ja kellopelit, koskettimet, boomwhackerit sekä iPadin Garageband-ohjelma.
Gruenhagenin ja Whitcombin tutkimuksessa (2013, s. 386) esiintyi kaikkia muita paitsi
iPadin Garagepand ohjelma.

6

POHDINTA

Tutkimusaiheen valinta lähti omasta mielenkiinnosta improvisoitua musiikkia kohtaan.
Vahva oma kiinnostus tutkimusta kohtaan voi asettaa tutkimukselle vahvoja hypoteeseja,
jotka ohjaavat tutkimusaineiston käsittelyä ja tällöin analyysi ohjautuu tutkijan intressien
suuntaan. Tätä pyrin kuitenkin välttämään siten, että perehdyin ensin tutkimuskentässä
esiintyvään

kirjallisuuteen

ja

tämän

kirjallisuuden

pohjalta

pyrin

luomaan

kyselylomakkeen, jotta kysyisin olennaisia asioita tutkimuskenttään liittyen. Viitekehyksen
rakensin muodostamaan pohjaa omalle tutkimukselle ensinnäkin sen takia, että saisin
pohjaa kyselykaavakkeen luomiseen ja toiseksi, että voisin arvioida tutkimustuloksieni
luotettavuutta verrattuna muihin tutkimuksiin.
Aineistonkeruumenetelmä vaikuttaa myös tutkimustuloksiin. Verkossa tapahtuvan
kyselylomakkeen etuna näen sen, että sen avulla oli mahdollista tavoittaa vastaajia koko
Suomen laajuudelta ja aineiston laajuus oli helpompi saada suureksi. Etuna näen myös, että
täysin anonyymisti vastaamalla verkkokyselyyn vastaajalla on kevyempi kynnys vastata
juuri mitä ajattelee, kun kasvokkain olevassa haastattelussa vastaaja saattaa antaa
sosiaalisesti hyväksyttäviä ja stereotyyppisiä vastauksia (Saarinen-Kauppinen &
Puusniekka, 2006). Verkkokyselyn haittapuolina näen, että tutkija ei pääse vaikuttamaan,
minkälaisia vastauksia hän saa käsiteltäväkseen. Tässä tutkimuksessa esiintyvät
luettelomaiset vastaukset ja kerronnalliset vastaukset antoivat erityyppistä aineistoa
käsiteltäväksi.

Toinen

haitta

puoli

liittyy

myös

edelliseen

haittapuoleen,

eli

jatkokysymyksien kysyminen ei ollut mahdollista, mitä se olisi ollut kasvokkain
tapahtuvassa haastattelussa.
Aineiston analyysissä ensimmäinen kerronnallinen kysymys (katso liite 1) johdatteli
vastaajia kertomaan työskentelytavoista luokkahuonemusisoinnista. Tähän ensimmäiseen
tutkimuskysymykseen

sainkin

vastaukset

tämän

kysymyksen

kautta.

Toiseen

tutkimuskysymykseen opettajien käsityksistä improvisoinnista analysoin vastauksia
kaikista avoimista kysymyksistä. Aineistosta oli varsin helppoa löytää konkreettiset
työtavat improvisoinnin parissa, mutta käsitysten tutkiminen oli hankalampaa.
Tutkimustuloksien luotettavuutta voi jokseenkin verrata aikaisemmista tutkimuksista
saatuihin tuloksiin. Esimerkiksi koulutuksen tarve improvisoinnin käyttöön havaitsin
omassa tutkimuksessa ja samankaltaisia havaintoja ovat tehneet myös Whitcomb (2003) ja
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Filsinger

(2012).

Tuloksista

myös

rytmisen

improvisoinnin

käyttö

yleisenä

improvisointimuotona esiintyi tämän tutkimuksen myötä myös Koutsoupidoun (2005) ja
Gruenhagenin ja Whitcombin (2013) tutkimuksissa. Molemmissa edellä mainituissa
tutkimuksissa oli käytetty hieman erilaisia tutkimusmenetelmiä kuin tässä tutkimuksessa ja
silti tutkimustulokset ovat samankaltaisia, joten pitäisin tätä löydöstä luotettavana.
Käytänteistä ei ollut yllättävää, että pentatoninen asteikko nosti suosioitaan melodisen
improvisoinnin

parissa.

Pentatoninen

asteikko

on

käytössä

myös

omassa

improvisointityöskentelyssä ja se on varmasti yksi yksinkertaisimpia tapoja tuottaa
improvisointia. Mielenkiintoista oli havaita kritiikin puute sekä kirjallisuudessa että
aineistossa pentatoniselle asteikolle. Vain yksi artikkeli antoi kritiikkiä pentatoniikalle.
Tämä Marshallin (2004b) artikkeli herätti myös omia ajatuksia pentatonisen asteikon
käytöstä. Kun oppilas improvisoi pentatonisella asteikolla, kuinka paljon hän kuuntelee
soittamaansa, vai soittaako oppilas vain mitä sattuu. Mielenkiintoista olisi tutkia oppilaiden
pentatonista improvisointia ja äänittää tai videoida improvisoituja tuotoksia. Näistä
äänitteistä voisi analysoida oppilaiden improvisointia, kuten onko sieltä löydettävissä
selkeitä melodisia fraaseja, dynaamisia vaihteluita tai muuta vastaavaa, mikä osoittaisi
kuinka paljon oppilas kuuntelee improvisoitua tuotostaan vai soittaako hän vain
satunnaisesti säveliä sen kummemmin ajattelematta.
Lauluimprovisaatio oli tämän aineiston valossa varsin vähäistä. Se antaa mielikuvan siitä,
että lauluimprovisaatiota ei toteuteta suomalaisten koulujen musiikinopetuksessa, mutta jos
otetaan jokin toinen 12 opettajan ryhmä, voisi tulos olla erilainen. Tässäkin olisi
jatkotutkimuksen aihetta pelkästään lauluimprovisaation tutkimiselle. Onko niin, että
lauluimprovisaatiota toteutetaan vähän kouluissa ja jos paljastuu, että sitä käytetään vähän,
voisi kysyä, mistä se johtuu? Toinen tutkimisen aihe voisi olla lauluimprovisaation
käytänteen. Kirjallisuudessa yhtenä vaihtoehtona lauluimprovisaation toteuttamiselle oli
annettu solmisaatio (Marshall, 2004b; Whitcomb, 2003). Tätä voisi kuitenkin tutkia
enemmän esimerkiksi siitä näkökulmasta, miten sitä toteutetaan suomalaisissa kouluissa.
Opettajien

käsitykset

improvisaatiosta

tuskin

kestävät

ajallista

vertailua

improvisaatiokäsityksestä, mutta kertovat kuvaa tämän aikakauden käsityksistä. Tällä
tarkoitan sitä, että esimerkiksi opettajien käyttämä keksintä-termi heijastunee vuoden 2004
opetussuunnitelman perusteista ja 2000-luvun musiikkikasvatustutkimuskirjallisuudesta
(esim. Ervasti, 2003; Paananen, 2003). Koska vuoden 2014 opetussuunnitelman

perusteissa ei enää käytetä niin paljoa keksimis-käsitettä, niin kymmenen vuoden päästä
saataisiin mahdollisesti erilaisia käsityksiä improvisoinnista ja säveltämisestä. Tässäkin
tutkimuksessa oli jo havaittavissa sukupolvien välinen ero.
Jatkotutkimusaiheita tämän tutkimuksen myötä mielestäni nousi jo edellä mainitut
lauluimprovisoinnin tarkempi tutkiminen ja pentatonisen improvisointiin tarkempi
perehtyminen.

Lisäksi

improvisaatiokäytänteitä

voisi

tutkia

tarkemmin

kuin

kyselylomakkeella. Käytänteiden tarkempi tutkimus voisi toimia esimerkiksi siten, että
käydään joko itse toteuttamassa oppilaiden kanssa erilaisia improvisointityöpajoja tai
seurataan jonkin opettajan pitämää improvisaatiotuokiota. Nämä työpajat ja tuokiot voisi
videoida

ja

lisäksi

musiikinteoreettisten

haastatella

käsitteiden

oppilaita.

opetteluun.

Improvisaatiota
Improvisaation

tarjottiin

käyttöä

myös

esimerkiksi

asteikoiden opetteluun voitaisiin tutkia ja arvioida oppimistuloksia siitä, kuinka hyvin
asteikko opitaan käyttäen improvisointia apuna tai opettamalla asteikko vain muodollisesti.
Tutkimuksen alkuvaiheessa olin muodostanut itselle käsitteen improvisaation opetuksen
paradoksi. Improvisaation opetuksen paradoksiin sain vastauksen improvisoinnin
tukemisen kautta. Opettajan tehtävänä ei ole kädestä pitäen näyttää, miten improvisointi
tapahtuu,

vaan

opettajan

tehtävä

on

luoda

puitteita

improvisoinnille.

Tällöin

improvisaation opetus ei ole paradoksaalista, koska opetuksen tehtäväksi ei muodostu
luovuuden tappaminen, vaan opetuksen tehtävänä on saada tuettua luovuus esille ja antaa
oppilaalle erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa musiikkia, joka on täysin hänen omaansa.
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