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Tiivistelmä 
Amusia on synnynnäinen tai aivovamman kautta aiheutunut kyvyttömyys hahmottaa ja tuottaa musiikkia normaalien 
oletusten mukaisesti. Normaaleina oletuksina voidaan pitää musiikin perustaitoja, jotka musiikin opiskelun määrästä 
riippumatta mahdollistavat yksilön osallistumisen ja reagoimisen oman kulttuuripiirinsä musiikkiin. (Ayotte, Peretz & 
Hyde, 2003.)  Amusia on tullut musiikkikasvatuksen tutkimuksen käsitteistöön musiikkipsykologian ja erityisesti 
musiikin neuropsykologian alalta. Musiikkikasvatuksen alalla on herätty erilaisten oppijoiden tarpeisiin melko myöhään 
muihin kasvatusaloihin verrattuna ja suomalainen erityismusiikkikasvatus ottaakin monilta osin vasta ensi askeliaan. 
Amusia on käsitteenä useille alan ammattilaisillekin uusi eikä suomenkielistä tutkimuskirjallisuutta amusiasta ole tarjolla. 
Amusian puutteellinen huomioiminen musiikinopetuksessa johtuu pitkälti opettajien koulutuksen ja tiedon puutteesta. 
Tutkimuksen tehtävä on tuoda esiin, mitä opettajat kertovat musiikille erityisen oppimisvaikeuden eli amusian 
kohtaamisesta peruskoulun musiikinopetuksessa. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esiin miten opettajat kertovat 
toimineensa amusikon kanssa. 
          Tutkimuksen viitekehyksessä käsitellään oppimisvaikeuksia laaja-alaisuuden ja erityisyyden näkökulmasta. Laaja-
alaiset oppimisen vaikeudet vaikuttavat lapsen oppimiseen kokonaisvaltaisesti aiheuttaen erilaisia toimintakyvyn 
haasteita. Erityiset oppimisvaikeudet taas ilmenevät tarkkarajaisemmin nimenomaan esimerkiksi musiikin alueella. Sekä 
laaja-alaiset että erityiset oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa lapsen vuorovaikutussuhteisiin ja pystyvyysodotuksiin. 
Viitekehyksessä käsitellään myös musiikin oppimista ja siihen liittyviä haasteita. Musikaalisuuden käsitettä ei amusia-
keskustelun yhteydessä voida välttää, sillä amusia rinnastetaan hyvin usein arkikielessä epämusikaalisuudeksi. Amusiaa ei 
kuitenkaan voida pitää synonyyminä epämusikaalisuudelle. Mikäli musiikin oppimisessa ilmenee haasteita, 
erityismusiikkikasvatus tarjoaa opettajalle työkaluja vastata oppilaan tuen tarpeisiin esimerkiksi erilaisen nuotintamisen, 
sovitusten tai erikoissoitinten avulla. Amusiasta on alettu kerätä laajempaa empiiristä tutkimustietoa vasta viime 
vuosikymmeninä. Amusian todentamiseksi on kehitelty The Montreal battery of evaluation of amusia –testi (MBEA), 
joka pohjautuu musiikillisen havaintokyvyn ja muistin malliin. Testissä testataan koehenkilön suoriutumista kuudessa eri 
osa-alueessa (asteikko, kontuuri, intervalli, rytmi, metriikka ja musiikillinen muisti) ja sen avulla voidaan selvittää missä 
musiikillisen havaintokyvyn komponentissa ongelmat mahdollisesti ovat. Tässä tutkimuksessa amusikkoja ei testattu 
MBEA-testillä vaan aineiston tuottaneet opettajat kertoivat oppilaista, jotka heidän arvionsa mukaan sopivat MBEA-
testin pohjalta annettuun kuvaukseen amusikosta. 
          Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä peruskoulussa musiikkia opettavan opettajan kirjoitelmasta. 
Tutkimuksen aineisto on tuotettu kerronnallisesti ja kerätty opettajilta sähköisessä muodossa. Aineisto on analysoitu 
kategorisen sisällönanalyysin keinoin ja tuloksista on muodostettu kolme pääluokkaa (amusian ilmeneminen, opettajien 
kokemukset sekä amusikko ja muu luokka musiikinopetuksessa). Opettajien mukaan amusia ilmenee selkeimmin 
laulutaidon puutteina sekä vaikeuksina osallistua yhteissoittoon. Opettajien kokemukset amusikon opettamisesta 
vaihtelivat turhautumisesta onnistumisen iloon. Suurimpana yksittäisenä teemana opettajien kokemuksista nousi esiin 
resurssipula, jonka vuoksi opettajat ovat kokeneet voimattomuutta amusikon opettamisessa. Myös amusian vaikutukset 
amusikon vuorovaikutussuhteisiin ja sosiaaliseen ryhmäytymiseen nousivat esiin merkittävinä teemoina. 
          Tutkimuksen tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että tietoa amusiasta ja koulutusta sen kohtaamiseen 
koulujen musiikinopetuksessa tarvitaan runsaasti lisää. Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat toivat esiin, että 
amusia oli heille uusi asia. Rajallinen aika ja resurssien puute aiheuttavat sen, että opettajilla ei ole mahdollisuutta 
tarjota riittävää tukea erityistä tukea tarvitseville oppilaille musiikinopetuksessa. Opettajat kertoivat hyvin 
niukkasanaisesti amusikkojen kanssa käyttämistään toimintatavoista. Onkin syytä pohtia toteutuuko 
musiikinopetuksessa kaikkien lasten oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja oikeuteen saada tarvittaessa erityisopetusta 
muun opetuksen ohessa. Musiikinopetusta olisi syytä kehittää yhä systemaattisempaan suuntaan ja turvata kaikkien 
oikeus hyvään ja johdonmukaiseen opetukseen. Opettajat kertoivat myös amusian aiheuttavan vaikeita sosiaalisia 
tilanteita musiikintunneilla.  Amusian vaikutus lapsen vuorovaikutussuhteisiin ja vuorovaikutukselliseen oppimiseen 
olisivatkin tärkeitä jatkotutkimusaiheita. 

Asiasanat  musiikkikasvatus, amusia, erilaiset oppijat, oppimisvaikeudet, musiikinopetus     
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1 JOHDANTO  

Ihmettelin usein ääneenkin musiikkituntien jälkeen, miten hänelle oli vaikeaa 

hahmottaa rytmiä vuosi toisen jälkeen ja sitä, miksi hän ei laulanut. Aivan kuin hän 

ei olisi kyennyt. (Opettaja 7) 

Pro gradu -tutkielmani käsittelee opettajien kertomuksia heidän kohtaamisistaan oppilaiden 

kanssa, joilla on musiikille erityinen oppimisvaikeus eli amusia. Amusia on synnynnäinen 

tai aivovamman kautta aiheutunut kyvyttömyys hahmottaa ja tuottaa musiikkia normaalien 

oletusten mukaisesti. 

Amusiasta on oltu tietoisia jo yli vuosisadan ajan. Ensimmäiset tutkimukset amusiaan 

viittaavasta tapauksesta julkaisi Grant Allen jo vuonna 1878. Itse päädyin amusiaan 

liittyvän tutkimustiedon äärelle kandidaatintutkielmaani tehdessä. Kandidaatintyössä 

perehdyin tavallisimpien oppimisvaikeuksien esiintymiseen ja huomioimiseen 

musiikinopetuksessa. Kentällä musiikille erityinen oppimisvaikeus on vielä monin paikoin 

uusi ja vieras asia. Tehdessäni esitutkimusta tälle pro gradu -työlle kyselin lähipiirini 

musiikkia opettavilta opettajilta heidän kokemuksistaan amusiaan liittyen. Sekä heiltä, että 

suurimmalta osalta vapaamuotoisesti haastattelemiltani musiikin alan ammattilaisilta olen 

saanut vastaukseksi hämmästyneitä kysymyksiä siitä, mitä amusia tarkoittaa ja mitä siitä 

pitäisi tietää. Amusia-termi on tullut musiikkikasvatuksen tutkimuksen piiriin 

musiikkipsykologian ja musiikkiin liittyvän aivotutkimuksen parista amusia-tutkimuksen 

pioneerin, Isabelle Peretzin ja hänen tutkimuslaboratorionsa kautta.  

Amusiaan liittyvä tutkimus on tähän mennessä keskittynyt pitkälti sen syntyperän, 

luonteen ja määrittelyn selkeyttämiseen. Empiiristä tutkimusta aiheesta on verrattain vähän 

tai se on keskittynyt raportoimaan lähinnä yksittäisten tapausten kyvyttömyyttä hahmottaa 

ja käsitellä musiikkia. Amusiaan liittyvässä tutkimuksessa on ollut mukana myös 

suomalaisia tutkijoita, kuten Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessori Petri Toiviainen, 

mutta suomenkielistä tutkimustietoa amusiasta ei ole tarjolla. Merkittävä 

erityismusiikkikasvatuksen uranuurtaja Suomessa on ollut Markku Kaikkonen. Hänen 

mukaansa erityismusiikkikasvatus ottaa suomalaisen koulumusiikinopetuksen kentällä 

vasta ensiaskeliaan ja sen tarpeeseen on herätty myöhään verrattuna kasvatusalaan yleensä. 

(Kaikkonen, 2009, s. 203.) Kaikkosen edustaman erityismusiikkikasvatuksen näkökulma  
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musiikinopetukseen kohdistuu kuitenkin lähinnä erilaisten erityisryhmien, kuten 

esimerkiksi kehitys- tai näkövammaisten osallistamiseen sekä kuntouttamiseen ja on siten 

eri asia, kuin musiikkispesifien oppimisen haasteiden huomioiminen. Kouluissa ei ole 

huomioitu tai edes osattu tunnistaa musiikkiin liittyviä oppimisvaikeuksia ennen 2000-

lukua. Amusia-tutkimuksen uranuurtaja Isabelle Peretzin ja hänen kollegansa Krista Hyden 

(2003, s. 364) mukaan amusian puutteellinen huomioiminen musiikinopetuksessa johtuu 

pitkälti opettajien koulutuksen ja tiedon puutteesta amusian alalta. Näen amusiaan 

liittyvälle tutkimukselle siis selkeää tutkimusaukkoa erityisesti suomalaisen 

erityismusiikkikasvatuksen kentässä. Tutkimuskysymykseni on mitä musiikinopettajat 

kertovat kohtaamisestaan oppilaan kanssa, jolla on musiikillinen oppimisvaikeus eli 

amusia. Olen kiinnostunut myös siitä, miten opettajat kertovat toimineensa oppilaan 

kanssa.  

Viitekehyksessäni käsittelen oppimisvaikeuksia niiden laaja-alaisuuden ja erityisyyden 

näkökulmasta. Tutkimusraporttini toisessa luvussa kuvaan esimerkeiksi laaja-alaisista ja 

erityisistä oppimisvaikeuksista aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä sekä kielellisiä 

oppimisvaikeuksia. Valitsin esimerkeiksi nämä oppimisen haasteet, koska ne molemmat 

liittyvät myös amusiaan. Koska amusia voi aiheuttaa joillekin siitä kärsiville suuria 

vaikeuksia ymmärtää musiikkia, sen seurauksena oppilas voi musiikintunnilla käyttäytyä 

levottomasti tai häiritsevästi. Käytöksen todellinen syy saattaa jäädä opettajalta kokonaan 

huomaamatta, jos mahdolliset musiikkiin liittyvät oppimisvaikeudet kuitataan vain 

yleisellä levottomuudella ja tarkkaavuuden häiriöllä. Kielelliset oppimisen haasteet taas 

liittyvät kiinteästi amusiaan, sillä puheen prosodialla ja sävelkorkeuksien havaitsemisella 

on todettu olevan selkeitä yhtymäkohtia. Prosodialla tarkoitetaan niitä puheeseen liittyviä 

piirteitä, joita ei näe kirjoitetussa tekstissä (Huotilainen, 2009, s. 126). 

Amusian diagnosointia varten kehitetty The Montreal battery of evaluation of amusia -testi 

(MBEA) perustuu musiikillisen havaintokyvyn mallille, jotka molemmat esittelen luvussa 

kolme. Yksi selkeimmistä amusikkojen piirteestä on heidän kyvyttömyytensä laulaa 

tarkasti. Laulutaidottomuudesta huolimatta tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että 

amusikot voivat edistyä musiikillisissa taidoissaan opetuksen ja harjoittelun avulla. 

Kolmannessa luvussa käsittelen myös kielellisten oppimisvaikeuksien sekä amusian 

yhtäläisyyksiä ja eroja, sillä niillä on todettu olevan yhtymäkohtia, mutta myös selkeitä 

eroavaisuuksia. Sävelkorkeuksien hahmottamiseen liittyvät ongelmat kyseenalaistetaan 

usein sillä perusteella, ettei puheen prosodiikan ymmärtämisessä ole mitään ongelmia. 
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Musiikkiin ja puheeseen kiinteästi liittyvät sävelkorkeuksien vaihtelut ovat tutkimustiedon 

valossa kuitenkin merkittävästi toisistaan poikkeavia ilmiöitä. Amusikoilla on havaittu 

olevan vaikeuksia arkielämän tilanteissa, joissa heidän tulisi ymmärtää emotionaalista 

puheen prosodiaa.  

Aineistoni koostuu seitsemästä kirjoitelmasta, jotka ovat kirjoittaneet musiikkia opettavat 

opettajat. Opettajat kirjoittivat vapaamuotoisesti kokemuksistaan amusia-oppilaan 

kohtaamisesta ja opettamisesta. Opettajat kirjoittivat myös siitä, miten amusia on tullut 

opetuksessa ilmi ja miten he ovat oppilaan kanssa toimineet. Analysoin kokoamani 

aineiston kategorisen sisällönanalyysin keinoin.  
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2 LAAJA-ALAISET JA ERITYISET OPPIMISEN HAASTEET 

Oppimiskyvyn häiriöt ovat luonteiltaan hyvin moninaisia: toisaalta niillä on keskenään 

paljon yhteistä ja toisaalta niillä on omat aiheuttajansa ja seurauksensa oppimisessa. 

Oppimiskyvyn häiriöillä on myös tapana päällekkäistyä voimakkaastikin, mistä johtuen 

jokainen lapsi on oppijana hyvin yksilöllinen. Päällekkäistyminen eli komorbiditeetti 

johtuu ilmeisesti keskushermoston varhaisen kehityksen poikkeavuudesta, jonka 

aiheuttamat ongelmat altistavat erityyppisille kehityksellisille ongelmille. Yksi tapa 

jaotella oppimiskyvyn häiriöitä on niiden kokonaisvaltaisuus tai erityisyys. Laaja-alaisten 

oppimisvaikeuksien taustalla on kokonaisvaltaisia, kognitiivisia ja taidollisia puutteita. 

Erityisvaikeudet taas ovat kapea-alaisia ja vaikeuttavat vain jonkin tietyn taidon oppimista 

tai käyttöä, vaikkakin ne päällekkäistyvät usein. (Aro ym., 2012, s. 299–302.) Erityisten 

oppimisvaikeuksien määrittely perustuu siihen, että ne esiintyvät vain jollain tietyllä 

alueella, kuten lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa muiden taitojen ollessa 

häiriöttömiä (Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2009, s. 262).  

Käsittelen oppimisvaikeuksien laaja-alaisuutta ja erityisyyttä tässä tutkimuksessa siksi, että 

mielestäni amusia ansaitsisi tulla tunnustetuksi erityisenä musiikin oppimisvaikeutena. 

Jotta amusian ja muiden erityisten oppimisvaikeuksien luonnetta voi ymmärtää, tulee olla 

käsitys myös laaja-alaisten oppimisvaikeuksien piirteistä. Kuvaamalla erilaisia oppimiseen 

liittyviä vaikeuksia haluan tuoda esiin myös sitä, kuinka amusia vaikeuttaa musiikin 

oppimista aivan samoin kuin esimerkiksi lukivaikeus lukemaan oppimista.  

2.1 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet 

Yleisesti hyväksyttyä määritelmää laaja-alaisille oppimisvaikeuksille ei Kuikan, Närhen ja 

Seppälän (2010, s. 28) mukaan ole, mutta usein määritelmät asettuvat erityisten 

oppimisvaikeuksien ja lievän kehitysvamman välimaastoon. Näiden rajojen vetämisessä 

keskitytään usein yleiseen älykkyyteen. Älykkyyteen pohjautuvan määritelmän mukaan 

oppimisen erityisvaikeudessa lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan taidot ovat 

merkittävästi yleistä älykkyyttä heikommat. Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien osalta 

yleinen älykkyys on keskiarvon alapuolella mutta kehitysvammaisuuden diagnostisen rajan 

yläpuolella. Ahosen ja Holopaisen (2002) mukaan jaottelu älykkyyden perusteella on 

kuitenkin aiheellista kyseenalaistaa, sillä heidän viittaaman Siegelin (1992) tulosten 



!

!

6 

mukaan älykkyyden ja akateemisten suoritusten välinen selkeä ero oppimisvaikeuksien 

määrittelyssä ei ole saanut tukea. (Ahonen & Holopainen, 2002, s. 241.) 

Ainakin lukivaikeuden osalta ongelmien taustatekijät näyttäisivät olevan hyvin samanlaisia 

lapsen älykkyystasosta riippumatta. Tästä syytä olisi tärkeämpää määritellä 

oppimisvaikeudet ja erityisen tuen tarpeet taidon arvioinnin perusteella, kuten Suomessa 

on perinteisesti meneteltykin. Nämä arviotavat taidot voidaan määritellä 

oppimisvaikeuksien määrittelyn kautta monella tapaa. Oppimisvaikeudet voidaan kapeasti 

määritellä vaikeuksiksi niissä perustaidoissa, jotka kouluiässä yleensä opitaan. Laajemman 

käsityksen mukaan oppimisvaikeuksien piiriin kuuluvat myös haasteet visuaalisessa tai 

auditiivisessa hahmottamisessa, motoriikassa, muistissa tai kielen oppimisessa.  (Ahonen 

& Holopainen, 2002, s. 239.) Oppimisvaikeuksien laajempi määritelmä palvelee tämän 

tutkimuksen lähtökohtia paremmin, sillä musiikkiin liittyvät oppimisvaikeudet ilmenevät 

nimenomaan visuaalisen ja auditiivisen hahmottamisen sekä muistin alueella.  

Taitojen arvioinnin näkökulmasta on huomioitavaa, että taidot alkavat karttua 

varhaislapsuudesta lähtien. Systemaattisen kouluopetuksen myötä esimerkiksi kielelliset 

valmiudet ja matemaattisten perusoperaatioiden ymmärrys muuntuvat ja yleistyvät 

muodostaen systematisoituvia taitoja. Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien osalta ongelmat 

voivat joissain tapauksissa olla jo näissä varhaislapsuudessa hankituissa perusvalmiuksissa 

tai niiden muuntumisessa uusiksi taidoiksi. (Kuikka, 2010, s. 54.) Koulun näkökulmasta 

laaja-alaiset oppimisvaikeudet voidaan määritellä vaikeuksina suoriutua 

opetussuunnitelman tavoitteista, jotka on laadittu enemmistön kykyjen mukaan (Kuikka, 

Närhi & Seppälä, 2010, s. 30). 

Laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ei voi erotella kovin tarkkarajaisesti. Ne kuitenkin pitävät 

sisällään muun muassa käsitteiden ja taitojen oppimiseen liittyviä vaikeuksia, työmuistin ja 

kuvittelukyvyn haasteita, hahmotuskyvyn heikkoutta sekä tavallista hitaampaa taitojen 

automatisoitumista. Niiden ajatellaan johtuvan kognitiivisista heikkouksista tai sosiaalis-

emotionaalisista stressitekijöistä, jotka aiheuttavat lapselle tai nuorelle vaikeuksia käyttää 

oppimisedellytyksiä täysimittaisesti. Laaja-alaisia haasteita oppimiskyvylle asettaa 

esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, jonka kanssa oppija painii aihealueesta 

riippumatta. Tällöin ongelmat ilmenevät jo alakouluiässä monenlaisten taitojen oppimisen 

ja hallinnan heikkouksina. (Kuikka ym., 2010, s. 28, 31; Kuikka, 2010, s. 45–51.) 
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Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöllä eli ADHD:lla (engl. attention deficit and 

hyperactivity disorder) tarkoitetaan laaja-alaista  keskittymiskyvyttömyyttä, 

hyperaktiivisuutta ja impulsiivisuutta useissa eri tilanteissa. Oireet ovat pitkäaikaisia 

eivätkä johdu muista häiriöistä kuten masennuksesta tai autismista. 

Keskittymiskyvyttömyys asettaa suuria haasteita tarkkaavaisuuden kohdistamiselle, 

ylläpitämiselle ja tarkkaavaisuuden kohteen joustavalle vaihtamiselle. Hyperaktiivisuudella 

tarkoitetaan motorista levottomuutta, joka ilmenee jatkuvana liikkumisena tai puheena. 

Impulsiivisuus taas on harkitsematonta käyttäytymistä, joka jättää tilanteen vaatimukset 

huomioimatta. ADHD:n yhteydessä ilmenee usein myös kognitiivisia vaikeuksia, joilla 

tarkoitetaan esimerkiksi vaikeuksia ohjata muistin toimintaa tai tarkkaavaisuutta. Tällöin 

työskentelyn suunnittelu ja ohjaaminen voivat olla tavallista työläämpää. Aron, Aron, 

Koposen ja Vilholaisen (2012) mukaan nämä kognitiiviset pulmat tai toiminnanohjauksen 

vaikeudet ovat yleisiä myös lapsilla, joilla on luetun ymmärtämiseen tai matematiikan 

oppimiseen liittyviä ongelmia. Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi 

heikkona aloitekykynä, joustamattomuutena, ongelmanratkaisukyvyn heikkoutena tai 

oman toiminnan kriittisen arvioinnin puutteena. (Aro, Aro, Koponen & Vilholainen, 2012, 

s. 307–308.) 

2.2 Lahjakkuus ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet 

Lahjakkuuden ja laaja-alaisten oppimisvaikeuksien vertaaminen tuo mielestäni hyvin 

näkökulmaa laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ymmärtämiseen. Laaja-alaisten 

oppimisvaikeuksien kanssa elävän lapsen vaikeudet suoriutua opetussuunnitelman 

vaatimuksista vastaa hyvin paljon sitä, miten lahjakkaille lapsille enemmistön kykyjen 

mukaan mitoitetut vaatimukset ovat alimitoitetut. Onkin esitetty, että lahjakkaampia lapsia 

pitäisi kouluttaa tehokkaammin ja vaativammin kuin mihin tavanomainen 

koulujärjestelmämme pystyy. Kääntöpuolena tälle ilmiölle ovat laaja-alaisten 

oppimisvaikeuksien vaatimat toisenlaiset opetuksen erityisratkaisut. (Kuikka ym., 2010, s. 

30.) 

Myös muita yhtäläisyyksiä lahjakkuuden ja laaja-alaisten oppimisenvaikeuksien väliltä 

löytyy. Kuikan ym. (2010) mukaan kehityksellistä lahjakkuutta nimittäin pidetään 

ihmiselle pysyvänä ominaisuutena ja kognitiivisen lahjakkuuden ajatellaan auttavan 

oppilasta erilaisista vaatimuksista. Samoin on kognitiivisen osaamisen toisessa päässä, 
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taitojen ollessa heikompia: heikkous on pysyvä ominaisuus ja vaikuttaa suoriutumiseen. 

Toisaalta kognitiivinen lahjakkuus tai taitojen heikkous ei ole samanlaista kaikilla osa-

alueilla. On tärkeää muistaa esimerkiksi toisen asteen koulutukseen tai työnhakuun 

siirryttäessä, että jos oppilas on koko kouluaikansa tarvinnut erityistä tukea, ei tuen tarve 

yhtäkkiä lopu koulun päätyttyä. (Kuikka ym., 2010, s. 30.) 

2.3 Oppimisen erityisvaikeudet  

Oppimiseen voi liittyä monenlaisia vaikeuksia eli oppimiskyvyn häiriöitä (ICD-10-

tautiluokitus, F90), jotka vaikeuttavat uusien taitojen oppimista tai hallitsemista eri tavoin. 

Kun puhutaan oppimisen erityisvaikeuksista, tarkoitetaan tarkkarajaisia, kapea-alaisia 

oppimisen vaikeuksia. Oppimisen erityisvaikeuksiksi on yleisesti nimetty lukemisen, 

kirjoittamisen tai matematiikan oppimisen vaikeudet. (Aho, Aho, Koponen & Viholainen, 

2012, s. 299, 301.) On syytä pohtia, miksi erityisiksi oppimisen vaikeuksiksi nimetään 

yleisesti nimenomaan vain kieleen ja matematiikkaan liittyvät oppimisen haasteet. 

Mielestäni myös esimerkiksi motoriset oppimisvaikeuksien ja amusian voidaan ajatella 

kuuluvan erityisten oppimisvaikeuksien piiriin. Toisaalta taas motoriset oppimisvaikeudet 

tulevat esiin motorisissa suoritteissa monissa eri yhteyksissä, kuten kuvataiteessa, 

musiikissa ja käsitöissä laaja-alaisten oppimisvaikeuksien tavoin. Ihminen, jolla on amusia, 

voi törmätä amusian aiheuttamiin haasteisiin myös kielen oppimisen ja käsittelyn 

yhteydessä, sillä kielen ja musiikin prosessoinnissa on paljon yhtäläisyyksiä (Peretz & 

Hyde, 2003). Nämä voivat olla myös esimerkkejä erityisten oppimisvaikeuksien 

taipumuksesta päällekkäistyä. Amusia on jopa rinnastettu puheen tuottamisen ja 

ymmärtämisen vaikean häiriön, afasian musiikilliseksi vastineeksi (Peretz & Hyde 2003, s. 

363; Mithen, 2006, s. 46). Käsittelen näitä kielen ja musiikin yhtäläisyyksiä tarkemmin 

alaluvussa 3.6. Esimerkeiksi oppimisen erityisvaikeuksista esittelen tässä alaluvussa vain 

kieleen liittyviä erityisiä oppimisvaikeuksia.  

Kielen kehityksen erityisvaikeus 

Kielen kehityksen erityisvaikeus eli dysfasia on neurobiologinen häiriö, jonka seurauksena 

lapsi ei omaksu kieltä hänen muuten normaalisti etenevän kehityksensä mukaisesti 

(Marttinen, Ahonen, Aro & Siiskonen, 2004, s. 19). Kielen kehityksen erityisvaikeutta 

väitöskirjassaan tutkineen Isoahon (2012) haastattelemien alakouluikäisten lasten 

vanhemmat kuvasivat lastensa kielellisten erityisvaikeuksien näkyvän arjessa sanaston 
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hallinnan ja kerrontataitojen puutteellisuutena. Vanhempien mukaan lasten oli vaikeaa 

selittää haluamaansa ja lapsilla esiintyi tarinan kerrontaa harvoin. Kun lapsi kertoi jostakin 

tilanteesta tai tapahtumasta, kerronta koostui lyhyistä lauseista ja kerronnassa ilmeni kielen 

rakenteeseen liittyviä vaikeuksia. (Isoaho, 2012, s. 130–131.) Dysfasia vaikuttaa lapsen 

kehitykseen, toimintaan, vuorovaikutukseen ja oppimiseen riippuen siitä, kuinka vaikea se 

on. Dysfasia ei kuitenkaan ole ainoa kehityksellinen häiriö, johon liittyy kielellisiä 

vaikeuksia. Samankaltaisia kielellisen kehityksen viivästymiä voi ilmetä myös esimerkiksi 

kuulovamman, autismin tai aspergerin oireyhtymän yhteydessä. (Marttinen ym., 2004, s. 

19). Isoahon (2012, s. 131) tutkimustulosten mukaan kielen kehityksen erityisvaikeus ei 

häviä iän, luonnollisen kehityksen tai koulunkäynnin myötä.  

Lukemaan opettelemisen yhteydessä hyvin usein huomataan, että alle kouluikäisenä 

esiintynyt kielen kehityksen erityisvaikeus on kiinteästi yhteydessä myöhempiin lukemisen 

ja kirjoittamisen erityisvaikeuksiin eli dysleksiaan. Dysleksia ja dysfasia esiintyvät usein 

yhtäaikaisesti (kuva 1). Vaikeudet eivät ole tarkkarajaisia ja niiden päällekkäistyminen 

vaikeuttaa niiden välisten erojen selkeyttämistä entisestään. Joillain kielellisistä 

vaikeuksista kärsivillä lapsilla ongelmat painottuvat enemmän kielen käytön ja 

merkityssisältöjen hallintaan (dysfasia), eikä peruslukutaidon omaksuminen tai 

kirjoittaminen tuota heille merkittäviä vaikeuksia. (Marttinen ym., 2004, s. 23.) 

    

KUVA 1. Dysfasian ja dysleksian päällekkäistyminen. (Marttinen ym., 2004, s. 23.) 

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus eli lukivaikeus 

Lukemisen erityisvaikeuden diagnostisia kriteereitä on kolme. Ensimmäinen kriteeri on, 

että standardoidulla testillä mitattu lukemissuoritus on testattavan koulutukseen ja 

älykkyyteen nähden selkeästi odotettavissa olevaa suoritusta heikompi. Mikäli lukemiseen 
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liittyvät haasteet vaikeuttavat selkeästi lukemista vaativia akateemisia suorituksia ja 

jokapäiväisiä elämän toimintoja, täyttyy toinen kriteeri. Kolmannen kriteerin mukaan 

lukemisen vaikeudet eivät johdu näön tai kuulon heikkoudesta eivätkä neurologisesta 

sairaudesta. (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 69–70.) Jos taas määritellään lukemisen 

erityisvaikeutta enemmän pedagogiikan kautta, voidaan lukeminen jakaa karkeasti kahteen 

taitoon.  Ensimmäinen taidoista on tekninen lukutaito eli sanojen tarkka lukeminen. Toinen 

lukemisen taidoista on luetun ymmärtäminen. Luetun ymmärtäminen ei välttämättä kärsi, 

vaikka tekninen lukutaito olisikin heikompi. Puutteita voi siis ilmetä molemmissa tai vain 

toisessa taidossa. (Takala & Kontu, 2011, s. 72–73.) 

Kirjoittamisen erityisvaikeuden osalta ensimmäinen ja kolmas diagnostinen kriteeri ovat 

samat kuin lukemisen erityisvaikeudessa. Toinen kriteeri on, että kirjoittamisen haasteet  

aiheuttavat vaikeuksia kirjallisen tekstin muodostamisessa. Tämä näkyy esimerkiksi 

ongelmina sanojen tavutuksessa sekä ajatusten ilmaisemisessa kieliopillisesti oikein 

jäsenneltyinä lause- ja kappalerakenteina. Yhdessä lukemisen ja kirjoittamisen 

erityisvaikeudet muodostavat lukivaikeuden, joka on ICD-10-tautiluokituksen mukaan 

merkittävä lukutaidon kehittymisen puute. Lukivaikeus ei selity älykkyysiällä, näön 

epätarkkuudella tai riittämättömällä opetuksella. (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 69.) 

Lukivaikeuden neurobiologisesta syytaustasta vallitsee tutkijoiden keskuudessa melko 

vankka yhteisymmärrys ja lukivaikeus onkin yleisesti todettu voimakkaasti geneettisesti 

periytyväksi. Vaikka lukivaikeuksia voidaan ennakoida jo pienten vauvojen puhekielen 

havaitsemiseen liittyvien aivovasteiden avulla, voidaan lukivaikeus todeta luotettavasti 

vasta lukemaan opettelun ja opetuksen yhteydessä ilmenevien ongelmien kautta. (Aho ym., 

2012, s. 312; Fletcher ym., 2009, s. 136.) 

Käytännössä lukemisen erityisvaikeus näyttäytyy haasteina luetunymmärtämisessä, 

luettujen sanojen tunnistamisessa, suullisessa lukutaidossa ja lukemista edellyttävien 

tehtävien suorittamisessa (Ahvenainen & Holopainen, 2014, s. 69–70). Kirjoittamisessa ja 

laskemisessa lukivaikeuden aiheuttamat ongelmat voivat näkyä esimerkiksi kirjainten ja 

lukujen kääntymisenä ympäri, paikan vaihtumisina tai puuttuvina numeroina ja tavuina. 

Lukivaikeuden vuoksi lukeminen ei suju kuten muilta, se on hidasta ja kangertelee ja 

lukiessa tulee paljon virheitä. Lukemaan opetteleva lapsi alkaa helposti pitää itseään 

tyhmänä ja jopa vältellä lukemista, josta tulee epämiellyttää sen haasteellisuuden vuoksi. 

Oppilas joutuu helposti vaikeuksien kierteeseen, mikäli opettaja ei ymmärrä lukemiseen 

liittyviä vaikeuksia ja penää tekemättömiä lukuläksyjä sekä patistaa harjoittelemaan. 
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Ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhain on erittäin 

tärkeää, sillä pahimmillaan lukivaikeudet voivat johtaa häiriökäyttäytymiseen oppilaan 

keksiessä korvaavaa tekemistä ahdistavien lukutuokioiden ajaksi. (Takala & Kontu, 2011, 

s. 76.) Vaikka lukutaito iän myötä edistyisikin, lukemisen erityisvaikeuteen liittyvät 

oikeinkirjoitusvaikeudet seuraavat usein nuoruusikään saakka (Ahvenainen & Holopainen, 

2014, s. 70). 

2.4 Oppimisen erityisvaikeudet suhteessa laaja-alaisiin oppimiskyvyn häiriöihin 

Suhteessa erityisiin oppimisen vaikeuksiin laaja-alaiset oppimisvaikeudet vaikeuttavat 

oppijan elämää selkeästi enemmän. Laaja-alaiset oppimisen vaikeudet ilmenevät 

toimintakyvyn heikkoutena koulu- ja työelämän vaatimuksien keskellä. Laaja-alaisissa 

oppimisvaikeuksissa ei yleensä ole kyse siitä, että opiskelija olisi huono kaikissa opintojen 

vaatimissa taidoissa. Kyse on nimenomaan siitä, kuinka osuvasti yksilölliset toimintakyvyn 

haasteet vaikeuttavat juuri käsillä olevaa tehtävää. (Kuikka ym., 2010, s. 33, 37.) Erityisten 

oppimisvaikeuksien osalta haasteet ovat selkeämmin rajautuneet ja ovat siten ehkä 

helpommin havaittavissa. Myös niiden vaikutukset rajautuvat tarkemmin esimerkiksi 

kielellisiin tehtäviin, jolloin haasteita voi olla helpompi hallita. (Fletcher ym., 2009, s. 

262).  

Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien osalta toimintakyvyn näkökulmaan liittyy myös 

kompensaatio. Lapsen ja nuoren kognitiivisen toimintakyvyn profiilissa on aina 

heikkouksien lisäksi myös vahvuuksia, joiden avulla lapsi tai nuori voi kompensoida 

heikompia taitoja. Vahvuudet ja niiden käyttö tukevat selviytymistä haasteiden kanssa. 

(Kuikka ym., 2010, s. 33.) Erityiset oppimisvaikeudet esiintyvät heikkouksina yksittäisellä 

taitoalueella, jolloin ne eivät korostu niin suurina heikkouksina ja kaikki muut taitoalueet 

säilyvät häiriöttöminä. Toisaalta, mikäli oppimisvaikeus esiintyy vain esimerkiksi musiikin 

alueella voi vaarana olla se, että taidon harjoittelu ja käyttö sivutetaan epäonnistumisen ja 

oppimisen vaikeuksien vuoksi kokonaan. 

2.5 Oppimisvaikeuksien vaikutus vuorovaikutussuhteisiin 

Oppimisvaikeuksien kanssa painivilla oppilailla voi olla monenlaisia vuorovaikutukseen 

heijastuvia haasteita. Seppälä (2010) nostaa esiin, että laaja-alaiset oppimisen vaikeudet 

ilmenevät herkimmin ja varhaisimmin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tämä johtuu siitä, 
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että varhaislapsuuden aikana lasten kehityksessä ilmenevät laajatkin yksilölliset vaihtelut 

ovat hyvin tavallisia. Sosiaaliselle käyttäytymiselle kuitenkin asetetaan niin aikuisten kuin 

muidenkin lasten osalta jo varhain paljon odotuksia ja normeja ja siksi tällä alueella 

esiintyviin ongelmiin kiinnitetään ensimmäisenä huomiota. Lapsen kokemukset erilaisista 

sosiaalisista tilanteista vaikuttavat hänen toimintastrategioihin, pystyvyysodotuksiin ja 

minäkuvaansa.  (Seppälä, 2010, s. 97.) 

Banduran (1977, s. 193) määrittelemillä pystyvyysodotuksilla tarkoitetaan henkilökohtaisia 

käsityksiä siitä, pystyykö ihminen suoriutumaan hänelle merkityksellisistä tilanteista 

tavoitteidensa mukaisesti. Vahvat pystyvyysodotukset ovat merkittävä voimavara 

ihmiselle. Omiin kykyihinsä luottava ihminen ottaa vaikeatkin tilanteet vastaan haasteina 

sen sijaan, että välttelisi niitä minuutta uhkaavina epäonnistumisina. Alhaiset 

pystyvyysodotukset sen sijaan saavat ihmisen välttelemään haasteita ja vetäytymään 

tilanteista, joissa epäonnistuminen olisi mahdollista. Epäonnistuttuaan tällainen ihminen 

jää pohtimaan puutteitaan, luovuttaa ja stressaantuu tai jopa masentuu. 

Pystyvyyskokemuksiin vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin kokemukset, erityisesti 

onnistumiset. Onnistumisten tulee kuitenkin olla aitoja eli ne saavuttaakseen ihmisen on 

nähtävä vaivaa. (Seppälä, 2010, s. 106.) 

Haasteet oppimisessa alkavat varhain koetella lapsen pystyvyysodotuksia, mikäli hän 

kokee useita kertoja olevansa muita huonompi ja epäonnistuvansa annetuissa tehtävissä. 

Seppälä (2010) huomauttaa, että näiden oppilaiden sosiaalinen asema heikkenee 

luokkayhteisössä mitä vanhemmaksi oppilaat varttuvat. Kuten niin monet muutkin 

ajatukset, myös käsitykset omista selviytymiskyvyistä muodostuvat lapsuudessa ja 

nuoruudessa kaikkein vahvimmin ikätovereiden kautta. Kriteerit sille, mikä on 

hyväksyttävää ja mikä ei, ovat lohduttoman tiukat. Sosiaalisesti kömpelölle tai alhaisten 

pysyvyysodotustensa epävarmaksi tekemälle nuorelle voi tässä pelissä käydä huonosti. 

(Seppälä, 2010, s. 104–105.) 

Jotta oppilaan pystyvyysodotukset eivät lähtisi syöksykierteeseen kohti huonoa itsetuntoa 

ja alhaisia pystyvyysodotuksia, tulisi aikuisten tarjota apuaan ja tukeaan sekä 

mahdollisuuksia onnistumisenkokemuksiin. Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien ohella 

on tärkeää valita työskentelytapoja, joiden avulla voidaan vaikuttaa myös oppilaan 

tunteisiin ja motivaatioon. (Seppälä, 2010, s. 108.)   
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3 MUSIIKIN OPPIMINEN JA SEN HAASTEET 

Musiikin oppiminen, kuten oppiminen yleensä, voidaan määritellä monella eri tapaa. 

Musiikin oppimista voidaan Ahosen (2004) mukaan pitää suhteellisen pysyvien muutosten 

muodostumisena musiikkikäyttäytymisessä erilaisten kokemusten vaikutuksesta. 

Musiikkikäyttäytyminen taas voidaan ymmärtää kaikkina niinä toimintoina, jotka liittyvät 

musiikkiin. Esimerkkejä musiikkikäyttäytymisestä ovat musiikin kuuntelu, liikkuminen 

musiikin mukaan, tanssi, laulaminen sekä affektiiviset ja esteettiset reaktiot musiikkiin. 

(Ahonen, 2004, s. 14.) 

Nostan tässä tutkimuksessa musikaalisuuden käsitteen esiin siksi, että amusikkoja 

kuvataan arkikielessä usein epämusikaalisiksi. Musikaalisuutta pidetään usein 

synnynnäisen lahjakkuuden synonyymina, lahjana joka on annettu vain harvoille ja 

valituille. Käsitteen määrittely ei ole noin sadan vuoden aikana tehtyjen tutkimustenkaan 

myötä vakiintunut ja siitä vallitseekin joukko erilaisia käsityksiä ja teorioita. 

3.1 Musikaalisuus 

Merkittävin vaikeus musikaalisuuden määrittelyssä on sen luonne psyykkisenä 

ominaisuutena, joka ei ole tutkimuksella löydettävissä oleva selkeä kokonaisuus. 

Pohjimmiltaan musikaalisuus on ihmisen muodostama mielensisäinen, subjektiivinen 

kokemus. Vaikka musiikin voidaan todistaa synnyttävän aivoissa tietynlaisia toimintoja, ei 

ole lainkaan selvää mitkä niistä toiminnoista liittyvät musikaalisuuteen. (Karma, 2010, s. 

355–356.) 

Ojalan (2009) mukaan musikaalisuus on musiikkikasvatuksen näkökulmasta kykyä 

omaksua helposti musiikillisia hahmottamisen, ajattelun ja toiminnan tapoja. Tällaisia 

tapoja voivat olla muusikkous, kuunteluun ja säveltäjyys. Musikaalista soittajaa kuvataan 

usein kokonaisvaltaista musisoinnin laatua ilmentävillä kuvauksilla, kuten että hän osaa 

kommunikoida musisoidessaan, on kekseliäs ja luova sekä ilmaisee musiikkia tuoreesti, 

rikkaasti ja osuvasti. (Ojala, 2009, s. 2559.) Tällainen kuvaus ilmentää kokonaisvaltaista 

käsitystä musikaalisuudesta. Sen vastakohtana pidetään käsitystä, jonka mukaan 

musikaalisuus koostuu atomistisista kyvyistä, kuten kyvystä erottaa sävelten korkeuksia, 

voimakkuuksia, sointeja tai kestoja. (Karma, 2010, s. 359; Ojala, 2009, s. 2650.) Laajempi 
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musiikin tajuaminen kuitenkin edellyttää näitä atomistia peruskykyjä, vaikkakaan ne eivät 

yksin riitä musikaalisuuteen (Ojala, 2009, s. 2561). 

Karman määritelmä musikaalisuudesta pyrkii näiden kahden suuntauksen yhdistämiseen. 

Karman mukaan musikaalisuus on auditiivista strukturointikykyä eli kykyä kuulla äänten 

suhteista muodostuvia, lähinnä ajallisia rakenteita eli struktuureja. Rakenteiden muoto 

vaihtelee kulttuurisesti, mutta oleellista Karman määritelmän mukaan on havaita nämä 

rakenteet. Näitä struktuureja voidaan pitää musiikin yleispätevinä piirteinä, jotka 

vaihtelevat kulttuurisesti. (Karma, 2010, s. 360.) 

Karman (2010) mukaan perimää suurempaa roolia musikaalisuudessa näyttelee ympäristön 

vaikutus. Perimä toki luo eräänlaiset puitteet musikaalisuudelle, mutta altistuminen 

musiikille lapsuuden ja nuoruuden aikana muokkaa konkreettista lopputulosta 

huomattavasti. Karma esittääkin, että kaikki lapset syntyvät varustettuna yleisellä musiikin 

oppimiskyvyllä ja ympäristö vaikuttaa siihen miten lapsen musiikilliset kyvyt kehittyvät. 

Enää ei voida puhua suoraviivaisesti musikaalisista tai epämusikaalisista ihmisistä. Kuten 

monet muutkin psyykkiset ominaisuudet, myös musikaalisuus jakautuu väestössä 

normaalijakauman mukaan. Tällöin vain pieni osa väestöstä sijoittuu jakauman ääripäihin 

ja suurin osa väestöstä ovat musikaalisuuden suhteen keskivertoja. (Karma, 2010, s. 364–

365.) 

Arkikielen käsityksistä poiketen amusiaa ei voida pitää musikaalisuuden vastakohtana eikä 

amusikkoja tuomita epämusikaalisiksi. Amusian toteamista varten kehitetty testi testaa 

edellä mainittuja atomistisia kykyjä havaita musiikkia, eikä testiä siten voida pitää 

musikaalisuuden mittarina. Amusikkojen musikaalisuutta rytmin käsittelyn kautta tutkinut 

Phillips-Silver kollegoineen (2013) teetti amusikoille kolme osatestiä, joissa he testasivat 

heidän kykyään liikkua rytmimusiikin mukana. Tutkimusryhmä esittää tuloksissa: ”If 

feeling the beat [– –] is enough, then we might just consider that amusic does not mean 

’unmusical’”. Tutkijat siis toteavat, että mikäli sykkeen havaitseminen riittää, heidän 

mielestään amusikkoja ei voida pitää epämusikaalisina. Toteamuksella tutkijat viittaavat 

siihen, että amusikot pystyivät havaitsemaan sykkeen rumpumusiikin lomasta sekä 

kehittymään musiikin mukana liikkumisessa. (Phillips-Silver, Toiviainen, Gosselin & 

Peretz, 2013, s. 324.) Amusikkojen on todettu kehittyvän myös melodisen ulottuvuuden 

alueella. Amusikkojen laulutaidon kehitystä seuranneen tutkimuksen tuloksena amusikot 
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paransivat laulutaitoaan saatuaan opetusta alan ammattilaiselta. (Anderson, Himonides, 

Wise, Welch & Stewart, 2012.) 

3.2 Vuorovaikutus musiikin oppimisessa 

Pohjimmiltaan musiikki on vuorovaikutuksellista toimintaa. Musiikkikasvatuksen yhtenä 

vahvana perustana onkin pidetty sen merkitystä sosiaalisten taitojen oppimisessa. 

(Louhivuori, 2009, s. 16.) Kaikkein luontaisimmin musiikin oppiminen tapahtuu ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa. Pienen lapsen varhaisten musiikillisten taitojen oppiminen 

perustuu hyvin vahvasti vauvan ja vanhemman vuorovaikutukselle. Lapsen musiikillisten 

taitojen oppimisen edellytys on, että hänen kanssaan harrastetaan vastavuoroisia ja 

improvisoivia leikkejä. Myöhemmässä varhaislapsuuden vaiheessa lapset alkavat 

kiinnostua yhteisistä leikeistä toisten lasten kanssa ja alkavat harjoittaa musiikkia yhteisten 

leikkien lomassa. Näissä leikeissä on kyse enemmän vuorovaikutuksen kuin erityisten 

musiikkitaitojen harjoittelemisesta ja ne ovatkin tärkeitä lapsen ja vanhemman 

vuorovaikutussuhteen kehittymiselle. (Tuovila, 2003, s. 42.) Myöhemmin musiikki on 

omiaan synnyttämään ja kehittämään ystävyyssuhteita sekä yhteenkuuluvuudentunnetta 

oman luokan tai muun ryhmän kesken. Samoin kuin urheilukilpailuiden kannatuslaulut tai 

rockkonsertit luovat musiikin kautta vahvaa yhteenkuuluvuudentunnetta, voivat luokan 

kesken koetut musiikilliset kokemukset olla merkittäviä tekijöitä vuorovaikutussuhteiden 

kehityksessä. (Louhivuori, 2009, s. 16.) 

Nykyään vallalla olevan opetuskäsityksen mukaan opettajan tehtävä on enemmänkin 

ohjata opetustapahtumaa ja olla oppimisprosessissa rinnalla kulkijana kuin pelkästään 

jakaa tietoa (Jordan-Kilkki, Kauppinen & Viitasalo-Korolainen, 2013, s. 8). Kun oppijan 

oma aktiivisuus ja toimijuus ovat entistä keskeisemmällä sijalla, myös haasteet 

oppimisessa tulevat selkeämmin esiin. Toisaalta taas, kun oppilaille tarjotaan tiedon 

rakentamiseen aktiivista ja osallistuvaa roolia, oppiminen syntyy kokeilemisen ja soittelun 

tuloksena sosiaalisessa kanssakäymisessä. Parhaimmassa tapauksessa oppilaat rohkaistuvat 

jakamaan oppimaansa keskenään ja tapahtuu implisiittistä oppimista. (Partti, Westerlund & 

Björk, 2013, s. 58–60.) Implisiittisellä oppimisella voidaan musiikin kontekstissa tarkoittaa 

sopeutumista ympäristöön, esimerkiksi liittymistä musisointiin kokeilemisen ja 

mukautumisen avulla. 



!

!

16 

Musiikkikasvatuksen eri muodot antavat kaikenikäisille kokemuksia yhteisen tekemisen ja 

yhdessä saavutettujen tulosten tuomasta ilosta. Erilaiset koulujen ja musiikkioppilaitosten 

kuorot, orkesterit ja yhtyeet auttavat myös ystävyyssuhteiden ja sosiaalisten verkostojen 

luomisessa. (Louhivuori, 2009, s. 16, 19). Partti ym. (2013) tuovat Wengeriin (1998; 2006) 

viitaten esiin asiantuntijayhteisöön liittymisen tärkeyden uuden tiedon oppimisessa. 

Esimerkiksi kuorotoiminta perustuu siihen, että kuoroyhteisössä on mukana eri tasoisia 

laulajia ja erilaisia musiikillisen asiantuntijuuden tasoja. Aloitteleva laulaja oppii 

laulamisen lisäksi paljon erilaisista kuorokulttuuriin liittyvistä käytänteistä ja arvoista 

itseään kokeneemmilta kuorolaisilta. Taidot karttuvat vuorovaikutuksessa muiden 

kuorolaisten ja johtajan kanssa sekä muilta oppimisen että mahdollisen muiden 

opettamisen kautta. (Partti ym., 2003, s. 62.) Samanlaista oppimista tapahtuu myös koulun 

musiikintunneilla. Oppilaat ovat taidoiltaan ja harrastuneisuudeltaan erilaisia ja ryhmässä 

on monentasoisia osaajia. Enemmän kuoroissa, yhtyeissä tai orkestereissa musisoineet 

oppilaat voivat opettaa oppimiaan käytänteitä oman toimintansa kautta myös muille 

oppilaille. Myös näiden oppilaiden pidemmällä olevat musiikilliset taidot auttavat koko 

ryhmää edistymään yhteismusisoinnissa. 

Seppälän (2010, s. 103–104) mukaan oppimisvaikeudet aiheuttavat usein merkittäviä 

haasteita lapsen tai nuoren pystyvyysodotuksiin ja sitä kautta itseluottamukseen ja 

asenteisiin. Alhaiset pystyvyysodotukset aiheuttavat haasteita sosiaalisessa 

kanssakäymisessä ja voivat johtaa nuoren syrjäytymiseen luokkayhteisöstä. Saarikallion 

(2010) mukaan musiikin on todettu vaikuttavan tehokkaasti yhteenkuuluvuuden tunteen 

vahvistumiseen, sillä musiikki tarjoaa mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan ja elämyksiin. 

Erityisesti nuoruusiässä musiikki vahvistaa identifioitumista vertaisryhmään. Musiikki voi 

tukea myös minäkuvan ja identiteetin työstämistä ja toimia siten tärkeänä työkaluna 

esimerkiksi pystyvyysodotusten nostamisessa. (Saarikallio, 2010, s. 283.) Myös Hallamin 

ja MacDonaldin (2009) viittaaman Spychigerin ja hänen kollegoidensa (1993) tekemän 

tutkimuksen tuloksena todettiin, että musiikinopetus paransi siihen osallistuneiden 

luokkien yhteishenkeä ja oppilaiden itseluottamusta sekä toi esiin positiivisempia asenteita. 

Nämä positiiviset vaikutukset olivat havaittavissa erityisesti tutkimukseen osallistuneiden 

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta. (Hallam & MacDonald, 2009, s. 474.) 
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3.3 Musiikillinen kehitys kouluikään mennessä 

On tärkeää muistaa, että musiikin oppimista tapahtuu paljon muuallakin kuin formaalin 

opetuksen piirissä. Itse asiassa merkittävä osa musiikin oppimisesta tapahtuu spontaanisti 

vain olemalla alttiina musiikin ympäristövaikutuksille. Ennen koulun aloitusta lapsi on 

ehtinyt oppia ja omaksua jo paljon häntä ympäröivästä musiikkikulttuurista ja musiikin 

perusteista. Jotta oppilaan mahdollisia haasteita musiikin hahmottamisessa voisi havaita ja 

ymmärtää, tulee opettajalla olla käsitys kouluikäisen valmiuksista ja taipumuksista oppia 

musiikkia. (Ahonen, 2004, s. 13–15.)  

Lapsen musiikillista kehitystä kuvaamaan on kehitetty useita malleja. Peruskouluikäisen 

eli 7–16-vuotiaan lapsen musiikillisessa kehityksessä on useita eri vaiheita riippuen siitä 

mitä kehityspsykologista mallia kehityksen kuvaamiseksi halutaan seurata. Mallit 

kuitenkin keskittyvät kehityksen kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen enemmän kuin 

kuvaamaan yksittäisen taidon, kuten laulutaidon kehitystä. Esittelen lapsen musiikillista 

kehitystä rytmin, melodian ja harmonian omaksumisen sekä laulun kehityksen osalta useita 

tutkimuksia kokoavien artikkeleiden pohjalta. 

Pyrkimykset tuottaa rytmiä ovat usein pienen lapsen ensimmäisiä 

musiikkikäyttäytymiseksi tulkittavia eleitä. Vaikka musiikki herättää jo aivan pienessä 

lapsessa innostuneita liikereaktioita, kestää kuitenkin kauan ennen kuin lapsen motoriikka 

ja keskushermosto ovat kypsyneet riittävästi ja lapsi voi oppia suhteuttamaan liikkeensä 

hallitusti musiikin rytmiin. Perusrytmin omaksumisen lapsi aloittaa niinkin arkisesti kuin 

lyömällä leluillaan lattiaan. Myöhemmin perusrytmiä harjoitellaan spontaanien laulujen 

tuottamisen yhteydessä. (Ahonen, 2004, s. 90–93.)  

Lapsen toteuttama perussyke horjuu pitkään ja laulaessa säkeet etenevät perustuen 

hengittämisen tarpeeseen ennemmin, kuin sykkeen säilyttämiseen (Fredrikson, 1994, s. 

39). Erityisempiä rytmiaiheita lapsi oppii sanarytmien kautta liittäessään lauluihinsa 

sanoja. Laulujen sanarytmien ja rytmiikan myötä lapsi oppii kulttuuriin vakiintuneita 

rytmiaiheita ja soveltaa niitä omien laulujensa materiaalina. Viisivuotiaana rytmin käsittely 

alkaa lähestyä kulttuurisesti vakiintuneita rytmin muotoja. Perussykkeen taputtaminen on 

lapselle kuitenkin haasteellista aina kouluikään saakka, sillä se edellyttää montaa 

samanaikaisesti suoritettavaa toimintoa. (Ahonen, 2004, s. 90–93.) Paanasen (2010) 

viittaaman Bambergerin (1991) määritelmän mukaan kouluikäiset lapset esittävät rytmin 
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kahdella tapaa: kuviopohjaisesti sekä metrisesti. Kuviopohjaisella esityksellä tarkoitetaan 

hahmotelmaa, jonka lapsi muodostaa toisiaan lähellä olevista äänistä. Metrinen esitys taas 

pohjautuu pulssiin ja tapahtuminen kestoon liittyviin ominaisuuksiin. Kuviopohjainen 

esitys kehittyy metriseen lapsen sisäistäessä musiikin metriikkaan liittyviä havaintoja. 

Kouluikä on metriselle kehitykselle tärkeää aikaa. (Paananen, 2010, s. 222–223.) 

Melodian kokemisen peruslähtökohta on havainto melodiasta. Pikkuhiljaa kokemusten 

lisääntyessä lapsi oppii erittelemään melodiasta tekemiään havaintoja. Melodian 

omaksumisen esiasteella lapsi oppii havaitsemaan melodian kaarroksen eli kontuurin. 

Kontuurilla tarkoitetaan sävelten muodostamaa hahmoa, joka on kuin nousevien ja 

laskevien suurpiirteisten sävelkulkujen piirtämä ääriviiva. (Fredrikson, 1994, s. 23–25, 36.) 

Jo noin puolivuotias vauva reagoi kontuurin muutoksiin ja saattaa kokea puheen prosodian 

ja laulun kontuurin hyvin samalla tavoin. Melodiaan kiinteästi liittyvät intervallit 

vakiintuvat hitaasti esimerkkinä toimivien tuttujen sävelmien rakenteiden pohjalta. 

Melodian omaksuminen etenee siis karkean kontuurin tunnistamisesta kohti tarkentuvia 

intervalleja, mutta intervallien oppimisen järjestyksestä on erilaisia käsityksiä. (Ahonen, 

2004, s. 96–97.) Kouluikäiselle kontuurin hahmottaminen on helppo tehtävä, kun taas 

intervallimuutosten hahmottaminen jo paljon haastavampaa. Intervallien erilaisuuden 

hahmottaminen on sitä helpompaa, mitä suuremmista eroista on kyse. Kyky havaita 

yksittäisiä melodian intervallimuutoksia kehittyy kouluiän kynnyksellä huomattavasti, 

mutta sävellajit kouluikään ehtinyt lapsi mieltää vielä suurpiirteisinä kokoelmina. Tutuissa 

lauluissa tonaalinen keskus voi säilyä jo läpi koko laulun. (Paananen, 2010, s. 198, 211.) 

Harmonian hahmottaminen näyttäisi yleisen käsityksen mukaan tulevan esiin melko 

myöhään muihin musiikin elementteihin verrattuna (Paananen, 2010, s. 202). Erilaisten 

harmonioiden kuuleminen on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta harmioiden hahmottamista 

pääsee harjoittelemaan pienestä pitäen. Tonaalinen tietämys kehittyy hitaasti esimerkkinä 

toimivien tuttujen sävelmien rakenteiden pohjalta muodostaen siten valmiudet intervallien 

ja harmonian hahmottamiselle. (Ahonen, 2004, s. 105.)  Ensimmäisiä merkkejä harmonian 

hahmottamisesta on havaittu esiintyvän viisivuotiailla. Paanasen (2010) viittaaman 

Zenattin (1969) tutkimuksissa havaittiin, että viisivuotias lapsi osaa osoittaa kuulemansa 

perusteella kohdan, jossa sointu vaihtuu toiseksi kun käytetään vain kahta sointua ilman 

melodiaa. Lasten harmoniaan liittyviä taitoja on testattu myös Paanasen viittaaman 

Wigginsin (1995, 1995) tutkimuksissa siten, että heitä on kehotettu valitsemaan annetuista 

vaihtoehdoista sopiva lopetussävel kuulemaansa sävelkatkelmaan. Vasta 
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kymmenenvuotiaat lapset valitsivat kappaleen täydelliseksi lopetukseksi toonikan. 

Esimerkiksi Paanasen itsensä tekemien improvisaatioon pohjautuvien tutkimusten 

perusteella on havaittu, että lapsella on iän myötä kehittyvä kyky tarkata musiikin eri 

perusdimensiota, joita ovat rytmi, metri, melodia ja tonaliteetti. 6–7-vuotiaana lapsi ei 

pysty keskittymään useampaan dimensioon yhtä aikaa. Pikkuhiljaa hän oppii tarkkaamaan 

kahta dimensiota kerrallaan ja 10–11-vuotiaana onnistuu jo neljän eri dimension eriytynyt 

tarkkaaminen. (Paananen, 2010, s. 209, 211–212.) 

Varhaisiän laulamisen kehitys jaetaan kolmeen vaiheeseen: spontaanin laulun vaiheeseen, 

jäljittelyvaiheeseen sekä tonaalisen omaksumisen vaiheeseen (Ahonen, 2004, s. 84). 

Spontaanin laulun vaihetta edeltää jokeltelulaulut tai äänileikit, jotka syntyvät usein 

vauvan reaktioina miellyttäviin ääniin ja oman äänen herättämän kiinnostuksen 

seurauksena. Spontaanit laulut ovat selkeästi puheesta erottuvia laulelmia, joita lapsi alkaa 

tuottaa yhden ikävuoden tienoilla. Spontaanit laulut syntyvät yleensä jonkin toiminnon, 

kuten leikin yhteydessä. (Fredrikson, 1994, s. 39, 43, 52, 57.) Aluksi laulut rakentuvat 

yksittäisistä tavuista, muutamista melodisista, toistuvista motiiveista sekä suppeista 

intervalleista. 2–3 vuoden iässä spontaanit laulut kasvavat pidemmiksi ja melodiaan alkaa 

hahmottua rytmiaiheita sekä selkeitä kaarroksia. Lauluilla ei kuitenkaan ole vielä tonaalista 

keskusta. Laulamisen kehitys harppaa askeleen eteenpäin, kun lapsi alkaa jäljitellä 

kuulemiaan melodioita, joita kutsutaan standardeiksi lauluiksi. (Peltomaa, 2010, s. 188–

189). Standardit laulut alkavat noudatella spontaaneja lauluja enemmän kulttuurille 

tyypillisiä rakenteita ja sävelkulkuja. Standardit laulut sisältävät vähemmän muuntelua 

kuin spontaanit laulut ja niiden kautta lapsi muodostaa lauluihin liittyviä odotuksia, 

laulukehyksen. (Fredrikson, 1994, s. 53.) 

Jäljittelyvaiheen aluksi spontaanit ja standardit laulut sekoittuvat toisiinsa, mutta vähitellen 

spontaanit laulut karsiutuvat pois. Ahosen viittaamien tutkimusten (mm. Moog, 1976) 

mukaan neljävuotiaana lapselta onnistuu myös yhteislauluihin osallistuminen. 

Jäljittelyvaiheessa lapsen musiikillisessa kehityksessä tapahtuukin merkittävä muutos, kun 

musisointi muuttuu egosentrisestä toiminnasta kaikkien kulttuurin jäsenten jakamaan, 

yhteiseen musiikilliseksi toiminnaksi. Vaiheeseen kuuluu myös runsas toisto; lapsi haluaa 

kuulla ja laulaa samaa laulua viikosta toiseen. Tonaalisen omaksumisen vaiheessa laulujen 

hahmottamista alkaa ohjata kehittyvä kognitiivinen taustarakenne eli diatoninen asteikko. 

Kun lapsi 5–6-vuotiaana alkaa hahmottaa lauluja suhteessa taustalla vaikuttavaan 

diatoniseen asteikkohahmoon, laulun sävelpuhtaus paranee ja horjahdukset sävelkuluissa 
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vähenevät. Yleistäen lapset ovat tällä kehitystasolla tullessaan kouluun. (Ahonen, 2004, s. 

84–90, Peltomaa, 2010, s. 188–189). 

3.4 Erityismusiikkikasvatus 

Kuten kaikki oppiminen, myös musiikin oppiminen on yksilöllistä. Kouluun tullessaan 

lasten taitotaso voi olla heidän musiikillisista kokemuksista riippuen hyvinkin vaihtelevaa. 

Myös harrastuneisuus vaikuttaa lasten taitoihin ja valmiuksiin läpi koulupolun. Monet 

oppimisen haasteet voivat ilmetä myös musiikintunneilla, vaikkei oppimisvaikeus 

suoranaisesti kohdistuisikaan musiikkiin. Erityisopetuksen tarve itsessään on viime 

vuosina kasvanut ja on alettu etsiä yhtä monipuolisempia keinoja ja työtapoja kohdata ja 

huomioida erilaisten oppijoiden tarpeita ja oppimistyylejä. On syntynyt tarve myös 

musiikin erityisopetuksen, opetusmenetelmien sekä sovellusten kehittämiseen, 

opettajakoulutuksen monipuolistamiseen ja varsinaisen musiikin erityisopetuksen 

järjestämiseen. Musiikkikasvatuksesta itsenäiseksi osa-alueeksi eriytyneen 

erityismusiikkikasvatuksen haasteena on löytää keinoja ja tapoja erityisryhmien 

tavoitteellisen musiikinopetuksen järjestämiseksi. (Kaikkonen, 2009, s. 203.) 

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksella tulee olla niin musiikillisia, sosiaalisia kuin 

toiminnallisiakin tavoitteita. Myöskään arviointia ei ole tarpeen jättää pois, vaikka 

puhutaankin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta. (Jellison, 2012, s. 67.) 

Arvioinnin tulee kuitenkin olla yksilöllistä ja keskittyä oppilaan edistymiseen suhteessa 

hänen henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. On tärkeää muistaa, että erityistä tukea tarvitsevan 

oppilaan kohdalla oppimisnopeutta keskeisempää on se, että oppimista ylipäätään 

tapahtuu. (Kaikkonen, 2009, s. 203; Kaikkonen, 2013, s. 31.) 

Kaikkonen (2009) listaa useisiin tutkijoihin (mm. Hagman, 2004; Kaikkonen, 2005; 

Wishart, 2005; Adamek & Darrow, 2005) viitaten erilaisia erityismusiikkikasvatuksessa 

keskeisiä, opetuksessa huomioitavia asioita. Erityismusiikkikasvatuksessa on tärkeää laatia 

oppilaalle tavoitteellinen ja realistinen oppimissuunnitelma hänen yksilöllisten kykyjensä 

mukaan ja huomioida siinä sekä oppilaan vahvuudet, että heikkoudet. Muut Kaikkosen 

listaamat erityismusiikkikasvatuksen keskeiset asiat ovat hyödyllisiä yhtä lailla kaikille 

oppilaille ja yleisesti tärkeitä kaikessa erityisopetuksessa. Opetuksen kesto ja toimintatavat 

tulee arvioida ja valita oppilaan kykyjen mukaan sekä opettaa opetettavat asiat oppilaalle 

varmasti ymmärrettävällä tavalla. Opetusprosessi tulee laatia loogiseksi ja opeteltavassa 
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asiassa pysyä riittävän kauan. Tärkeää on myös antaa oppimiselle aikaa ja olla 

kärsivällinen kertaamaan uusia asioita, jotta ne vahvistuvat taidoiksi. Kaikkonen 

muistuttaa, että yksi opettajan tärkeistä taidoista on kyky uskoa jokaisen potentiaaliin 

oppia. (Kaikkonen, 2009, s. 203–205; Kaikkonen, 2003, s. 28.) 

Musiikinopetuksessa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tukeminen ja opetuksen 

eriyttäminen tapahtuvat usein yleisen opetussuunnitelman puitteissa, sillä oppisisältöjen 

suhteen musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma jättää opettajalle paljon 

mahdollisuuksia soveltaa opetustaan. Kuten muidenkin aineiden, myös musiikin 

oppimistavoitteita yksilöllistäessä on tärkeää kirjata suunnitelmaan oppilaan taidon sekä 

haasteet ja tehdä oppimissuunnitelma lähtökohtana oppilaan voimavarat ja vahvuudet. 

(Kaikkonen, 2009, s. 203–205).  

Kaikilla oppilailla tulee olla oikeus nauttia musiikista ja osallistua sen opetukseen 

huolimatta mahdollisista vammoista tai rajoitteista. Markku Kaikkonen (2013) korostaa, 

että opettajan tulee uskoa kaikkien kykyyn oppia ja nähdä jokaisessa oleva muusikkous. 

Kaikkien osallistuminen käytännön opetustilanteissa on opettajan vastuulla, mutta innon ja 

osaamisen rajat tulevan vastaan aika äkkiä, mikäli opetukseen ei ole suunnattu riittäviä 

resursseja. Jotta erityismusiikkikasvatus voi toimia kaikkien mahdollisuutena oppia ja 

osallistua, on opettajalla oltava inkluusion vaatimat hyvät pedagogiset taidot. 

Täydennyskoulutus vaatii jälleen resursseja. Kaikkonen muistuttaakin, että mahdollisen 

lisäresursoinnin järjestämisen tulisi olla koko kouluyhteisön yhteinen asia. Opetuksen ja 

opetustilojen tasapuolista järjestämistä ohjaa laki, ja ehkä sitäkin voimakkaammin koulun 

arvot ja asenteet. Mikäli kouluyhteisössä halutaan tukea kaikkien osallisuutta ja uskoa 

jokaisen potentiaaliin oppia, arvojen tulisi ohjata koko koulun toiminnan suunnittelua ja 

pedagogiikkaa. (Kaikkonen, 2013, s. 28, 30, 34.) 

Tiedollinen saavutettavuus on yksi tärkeä erityismusiikkikasvatuksen periaate. Tiedollinen 

saavutettavuus tarkoittaa sitä, että oppimisen tiellä ei ole esteitä. Monipuoliset opetustavat 

ja harjoitukset ovat keskeisiä asioita esteettömän oppimisen kannalta. Musiikinopetuksessa 

monipuoliset työtavat, kuten laulu, soitto, liike ja kuuntelu, tarjoavat hyvät mahdollisuudet 

erilaisten oppijoiden huomioimiseen. (Kaikkonen, 2013, s. 31–32.) 

Erityismusiikkikasvatusta tukevia pedagogisista sovelluksia ovat mm. kuvionuotinnus, 

kappaleiden kaikkia osallistavat sovitukset, erikoissoittimet sekä selkokirjat. 
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3.4.1 Notaatio erityismusiikkikasvatuksessa 

Nuottikuvan hahmottamisen kehitys on pitkä ja haastava prosessi ilman erityisiä 

oppimiseen liittyviä haasteitakin. Nuottikuvan omaksumista ja lukemista voidaan helpottaa 

esimerkiksi selkokielisyyden tai kuvionuottien avulla. On kuitenkin aiheellista pohtia myös 

sitä, kuinka tarkoituksenmukaista notaation opettelu erityismusiikkikasvatuksen 

kontekstissa on ja kuinka keskeinen rooli sille on tarpeen opetuksessa antaa.  

Niin lukivaikeuksista kuin dysfasiastakin kärsivät oppilaat voivat hyötyä 

yksinkertaistetuista selkokirjoista ja musiikinopetuksessa erityisesti nuoteista (Kaikkonen, 

2013, s. 32). Turha informaatio sotkee helposti ajatusta, joten opettaja voi esimerkiksi 

nuotinnusohjelmalla riisua yhteislaulunuotista pois kaiken ylimääräisen, kuten 

sointumerkit ja välisoittojen nuotinnukset. Selkokieliseen nuottiin voidaan merkitä 

esimerkiksi pelkkä melodia ja laulun sanat isolla kirjasimella.  

Kaikkonen ja Uusitalo (2005) ovat kehittäneet soittamisen aloittamisen tai erityistä tukea 

tarvitsevien oppijoiden avuksi muotoihin ja väreihin perustuvan 

nuottikirjoitusmenetelmän, joka voi korvata aluksi tai kokonaan perinteisen 

nuotinnusjärjestelmän. 

                                   

KUVA 2. Kuvionuotinnusjärjestelmän sävelten muodot ja värit (Kaikkonen & 

Uusitalo, 2005, s. 7).  
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Värit ja muodot voivat helpottaa aloittelevien soittajien tai erilaisten oppijoiden 

nuotinlukua, mutta yhtä lailla kuvionuotinnus on abstrakti musiikillisen informaation 

käsittelytapa perinteisen nuotinnuksen tavoin. Kuvionuottien värit ja muodot ovat 

mielivaltaisesti valittuja ja ne täytyy joka tapauksessa opetella jossain määrin ulkoa. 

Länsimaisessa nuotinnuksessa sävelkorkeuden merkintä perustuu taajuuteen ja on siten 

vähemmän mielivaltaisempi kuin kuvionuotinnuksen värit ja muodot. Kuvionuottien 

käyttöä aloittaessa voi olla tarpeen pohtia, olisiko mahdollista aloittaa suoraan vähittäinen 

perinteisen nuotinnuksen opettelu ja helpottaa sitä ottamalla vain sopiva määrä 

informaatiota kerralla esiin. Kuvionuotinnuksen etu on se, että oppilas näkee saman 

informaation sekä nuotissa että soittimessaan. Olisiko musiikin opiskelussa ja nuotinluvun 

opettelussa kuitenkin tärkeämpää oppia yhdistämään visuaalisten vinkkien sijaan 

visuaalinen ohje ja kuulokuva? Kuvionuotinnus ei käsitykseni mukaan tarjoa merkittäviä 

apuja laulamiseen tai sellaisten soitinten opetteluun, joihin ei ole mahdollista kiinnittää 

väritarroja merkitsemään sävelpaikkoja. Tällaisia soittimia ovat esimerkiksi monet 

puhaltimet jo siitäkin syystä, ettei soittaessa voi tarkkailla sormia. 

3.4.2 Pedagogisia sovelluksia musiikinopetuksen eriyttämiseen 

Musiikki itsessään tarjoaa valtavan määrän mahdollisuuksia toteuttaa opetusta erilaiset 

oppijat huomioivilla tavoilla. Parhaimmillaan opetus toteutetaan hyödyntäen eri 

aistikanavia monipuolisesti. Opettamisessa voi hyödyntää myös imitoimista, kaikuja ja 

mallioppimista monin eri tavoin ja keholliset toimintatavat tehostavat musiikin oppimista 

valtavasti. Kuuntelemiseen perustuva musiikin auditiivinen hahmottaminen on yksi hyvin 

tärkeä kanava musiikin oppimiseen. (Kaikkonen, 2013, s. 32–33.) Lotta Ilomäki (2013) on 

tutkinut muusikoiden sisäistä kuulemista ja määrittelee käsitteen tarkoittavan suppeasti 

ymmärrettynä muusikon kykyä herättää kirjoitettu nuottikuva soimaan mielessään. 

Laajemmin ymmärrettynä sisäinen kuuleminen käsittää erilaisia taitoja, joiden avulla 

muusikko voi tietoisesti herättää ja muokata soivia kokemuksia mielessään. Ilomäki 

kritisoi säveltapailun opettajia ja oppikirjoja siitä, että sisäiseen kuulemiseen liittyvät 

käsitykset eivät kohtaa käytäntöä. Sisäisellä kuulemisella perustellaan 

säveltapailuopintojen tärkeyttä, mutta käytännön työskentelytavat eivät tue sisäisen 

kuulemisen kehittymistä. Säveltapailun opetus on Ilomäen mukaan pitkään nojannut 

tietoisesti käsityksiin, joiden mukaan musiikin hahmottamiseen liittyvät taidot opitaan 

harjoittelemalla hyvin rajattuja ja yleensä notaation määrittelemiä musiikin hahmottamisen 
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ulottuvuuksia. (Ilomäki, 2013, s. 63–64; Ilomäki, 2011, s. 20–21.) Musiikin auditiivisen 

hahmottamisen hyödyntäminen laajemmin erityismusiikkikasvatuksessa tarjoaa paljon 

erilaisia mahdollisuuksia eriyttää opetusta ja siten ohittaa notaation aiheuttamat haasteet 

oppimisessa. 

Konkreettisista musiikin eriyttämiseen liittyvistä sovelluksista sovitukset ovat yllättävän 

itsestään selvä esimerkki. Kaikkonen (2013, s. 32) muistuttaa, että musiikinopettajan 

tehtävä on tarjota kaikille mahdollisuus osallistua ja kokea olevansa taiteellisen 

lopputuloksen kannalta merkittävässä roolissa. Sovittamalla oppilaille vaikeustasoltaan 

erilaisia stemmoja opettaja voi varmistaa, että kaikille löytyy taiteellisen lopputuloksen 

kannalta merkittävä tehtävä ja soittamisen mielekkyys säilyy erilaisista oppimistavoista 

riippumatta. 

                                           

KUVA 3. Skoog-kuutio (Schogler, 2013). 

Joidenkin oppilaiden kohdalla erikoissoittimet voivat tarjota mahdollisuuden osallistua 

musisointiin aivan uudella intensiteetillä. Esimerkkejä tällaisista sovelluksista ovat 

motorisesti helpommin soitettavat soittimet, kuten Skoog, erilaisten painikkeiden käyttö tai 

lukuisat mobiililaitteiden teknologiasovellukset. (Kaikkonen, 2013, s. 32.)  

Skoog on kuutio, jonka painikkeita painamalla tai kuutiota ravistamalla ja kääntämällä 

saadaan aikaan erilaisia ääniä. Kuutio voidaan yhdistää tietokoneeseen ja näin vaihtaa 

kuution ääniä tai luoda vaikka kokonainen kappale. (Galloway, 2010.) 
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4 AMUSIA 

Isabelle Peretzin ja hänen tutkimuslaboratorionsa määritelmän mukaan amusia on musiikin 

alueella esiintyvä kyvyttömyys käsitellä ja hahmottaa musiikin perusominaisuuksia 

normaalien oletusten mukaisesti. Normaaleina oletuksina voidaan pitää musiikin 

perustaitoja, jotka musiikin opiskelun määrästä riippumatta mahdollistavat yksilön 

osallistumisen ja reagoimisen oman kulttuuripiirinsä musiikkiin. Normaalien oletusten 

mukaisten taitojen tulisi kattaa vähintään kyky erottaa ja tunnistaa musiikki muusta 

ääniympäristöstä ja vastata siihen tunnetasolla. (Ayotte, Peretz & Hyde, 2002, s. 239.) 

Jokapäiväisessä elämässä amusia voi ilmetä esimerkiksi vaikeutena havaita melodiasta 

poikkeavia, siihen epäsopivia säveliä, nimetä dissonansseja musiikkikatkelmissa tai 

tunnistaa melodioita kuulematta niiden sanoituksia (Anderson ym., 2012, s. 345). Amusia 

voi vaikeuttaa musiikin hahmottamista kaikilla musiikin osa-alueilla, vaikka tutkimus 

onkin pitkälti keskittynyt vain sävelkorkeuksien hahmottamiseen. Amusian on tutkittu 

voivan esiintyä jopa haasteina musiikin mukana liikkumisessa, jolloin voidaan puhua 

motorisen hahmottamisen erityisvaikeuksista (Phillips-Silver, Toiviainen, Gosselin, Pirché, 

Nozaradan, Palmer & Peretz, 2011.) Useissa tapaustutkimuksissa on raportoitu 

aivovamman seurauksena syntyneestä amusiasta, jonka myötä potilas ei ole enää kyennyt 

lainkaan nauttimaan musiikista tai ollut kiinnostunut siitä entiseen tapaan. Potilas on 

esimerkiksi kokenut aiemmin pitämänsä musiikin vamman vuoksi suoranaisena meluna. 

(Mithen, 2006, s. 49.) Vaikeudet musiikillisten eri ulottuvuuksien ja elementtien 

hahmottamisessa eivät tutkimusten mukaan liity älykkyyteen tai kouluttamattomuuteen 

eikä amusiaan liity kuulovaurioita, muistisairauksia tai yleistä kognitiivista kyvyttömyyttä 

(Ayotte ym., 2002; Peretz & Hyde, 2003, s. 263).  

Amusia voi syntyä aivovamman seurauksena, jolloin puhutaan vamman aiheuttamasta 

amusiasta (engl. acquired amusia) tai olla synnynnäistä (engl. congenital amusia). 

Synnynnäisestä amusiasta on käytetty myös käsitteitä sävelkuurous, dysmusia tai 

dysmelodia. Peretzin ja Hyden (2003, s. 263) mukaan synnynnäinen amusia on käsitteistä 

sopivin, sillä se mahdollistaa sen taustalla olevien, toistaiseksi vielä paikoin epäselvien 

syiden moninaisuuden. Aivotutkimusten löydösten mukaan synnynnäisten amusikkojen 

aivoissa on ongelmia oikean aivopuoliskon ja alemman etuaivolohkon välisessä 

kommunikaatiossa. Suhteessa tutkimusten verrokkiryhmiin amusikkojen aivojen oikeassa 
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etuaivolohkossa on vähemmän valkeaa ainetta ja heidän aivokuorensa on tällä alueella 

paksumpi. (Peretz, Cumming & Dubé, 2007). Synnynnäisyys ei kuitenkaan tarkoita 

välttämättä sitä, että lapsi syntyisi puhtaasti kykenemättömänä hahmottamaan musiikkia tai 

vastaavasti suurilla musiikillisilla lahjoilla varustettuna. Sikiöajan altistus ympäristön 

äänille ja musiikille vaikuttavat lapsen kehitykseen jo ennen syntymää: täysiaikaisella 

vauvalla on jo kuukausien kokemus erilaisista äänimaailmoista. (Huotilainen, 2009, s. 

121). Myös varhaislapsuuden musiikkikokemuksilla on merkittävä rooli musiikillisen 

havaitsemisen kehittymisessä.  

Keskusteltuani amusiasta tutkimukseni eri vaiheissa olen huomannut, että ’amusikko’ 

herättää terminä ainakin kahdenlaisia tulkintoja. En viittaa amusikko-termillä 

epämusikaaliseen henkilöön (engl. amusical), vaan tässä tutkimuksessa tarkoitan 

amusikolla yksinkertaisesti henkilöä, jolla on amusia. 

4.1 Amusia-tutkimuksen historia 

Nykyinen musiikkiin liittyvien oppimisvaikeuksien tutkimus juontaa juurensa 

neuropsykologian perusteista ja aivojen Brocan alueen ensimmäisistä löydöksistä. Vuonna 

1865 neurologian pioneeri Jean Baptiste Bouillaud raportoi tapauksista, joissa musiikilliset 

taidot olivat vaurioituneet aivovamman seurauksena. Eräs esimerkki Bouillaudin 

tapauksista on mies, joka ei saamansa vamman vuoksi pystynyt enää kirjoittamaan tai 

puhumaan, mutta säilytti kykynsä säveltää ja kirjoittaa musiikkia. (Peretz ym., 2003, s. 58; 

Rolleston, 1931, s. 1253.) 

12 vuotta myöhemmin Grant Allenin teki tutkimuksen, jossa hän kuvaa 30-vuotiasta, 

koulutettua miestä, joka ei ollut koko nuoren elämänsä aikana ollut mitenkään kiinnostunut 

musiikista. Allen kuvaa tutkimuksessaan miehen kyvyttömyyttä erottaa hänelle soitettuja 

säveliä toisistaan tai edes havaita sävelten välisiä muutoksia. Tutkijan mukaan mies ei 

kyennyt laulamaan hänelle tutusta God Save the Queen kappaleesta ainoatakaan nuottia 

oikein. (Allen, 1878.) Norman Geshwind julkaisi vuosisata myöhemmin tutkimuksen, 

jossa hän raportoi Allenin tutkimuksen kanssa hyvin samansuuntaisesta tapauksesta. 

Geshwind tutki miestä, jonka pianonsoittoharrastus loppui hänen kyvyttömyyteensä erottaa 

erikorkuisia säveliä toisistaan, laulaa tai pysyä musiikin tempossa. Merkittävä huomio 

Geshwindin tutkimuksessa on kuitenkin se, että koehenkilö osasi useita vieraita kieliä. 
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(Ayotte ym., 2002, s. 238.) Jo ensimmäiset tutkimukset osoittavat, että musiikkiin liittyvät 

oppimisvaikeudet tai vammat ovat hyvin valikoivia ja erityisiä nimenomaan musiikille. 

Ensimmäisen systemaattisen tutkimuksen amusiasta teki Dennis Butler Fry Isossa-

Britanniassa vuonna 1948. Tutkimuksessaan Fry testasi 1200 brittiä, joiden tehtävänä oli 

erottaa kaksi säveltä tai fraasia sävelkorkeuden muutosten perusteella toisistaan. 

Tutkimustulosten perusteella viisi prosenttia briteistä olisi amusikkoja. Tutkimustuloksia 

on kuitenkin pidetty ongelmallisina tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin haasteiden 

vuoksi. (Ayotte ym., 2002, s. 238; Mithen, 2006, s. 59.)  

Laajempaa empiiristä tutkimustietoa amusiasta on alettu kerätä vasta viime 

vuosikymmenien aikana. Osittain tutkimuksen etenemiseen on vaikuttanut 

neurotutkimuksen kehitys sekä erityisesti kuvantamiseen liittyvän tekniikan kehittyminen. 

Tutkimukset ennen 2000-lukua ovat keskittyneet pääasiassa määrittelemään amusiaa ja 

tutkimaan sen luonnetta. Empiirinen tutkimus on keskittynyt kuvaamaan ja testaamaan 

yksilöitä, jotka eivät eri syistä ole kyenneet kehittämään itselleen normaalien oletusten 

mukaisia musiikillisia taitoja. (Ayotte ym., 2002, s. 239.)  

Vuonna 2002 Isabelle Peretz kollegoineen julkaisi ensimmäisen täysin dokumentoidun ja 

perustellun tutkimuksen synnynnäisestä amusiasta. Peretz kollegoineen tutkivat 

ranskankielistä, neljäkymmentävuotiasta Monicaa, joka vastasi tutkijoiden julkaisemaan 

hakuilmoitukseen. Monica kertoi kärsineensä koko elämänsä kyvyttömyydestä ymmärtää 

musiikkia eikä ollut oman kuvauksensa mukaan koskaan osannut laulaa tai tanssia. Hän oli 

kuitenkin ollut mukana nuorena lukion yhtyeessä sekä myöhemmin kirkon kuorossa, joissa 

molemmissa hän oli musisoinut lähinnä ryhmänpaineen vuoksi. Monica ei pitänyt musiikin 

kuuntelusta, koska koki sen kuulostavan vain melulta ja aiheuttavan hänelle stressiä. 

Lisäksi Monican amusia ilmeni rytmin käsittelyn vaikeuksina: hän ei pystynyt 

erottelemaan melodioita toisistaan niiden rytmin perusteella. Tutkimuksessa Monican aivot 

kuvattiin, eikä niissä havaittu rakenteellisia muutoksia. Hänen kuulo- ja 

älykkyysosamäärätestien pisteet olivat keskiarvojen yläpuolella eikä muistissa havaittu 

mitään ongelmia. Tutkijat toteavat tutkimuksessaan, että Monican synnynnäinen 

kyvyttömyys havaita sävelten välisiä muutoksia sai kaiken musiikin kuulostamaan hänelle 

monotoniselta. (Peretz, Ayotte, Zatorre, Mehler, Ahad, Penhune & Jutars, 2002; Mithen, 

2006, s. 59.) 
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Samana vuonna Ayotte, Peretz ja Hyde (2002) julkaisivat raportin edellä mainittuun 

hakuilmoitukseen vastanneista muista amusikoista, jotka eivät kyenneet havaitsemaan 

sävelkorkeuksia ja olivat rytmin hahmottamisen osalta rajoittuneita. Tutkimuksessa 

amusikot testattiin amusian toteamista varten kehitetyllä MBEA-testillä. Amusikoille 

koottiin heidän ikää, sukupuolta, koulutusta ja musiikillista taustaa vastaava 

verrokkiryhmä, joiden tuloksiin amusikkojen musiikillisen havaintokyvyn tuloksia 

verrattiin. Koehenkilöitä pyydettiin tutkimuksessa muun muassa  tunnistamaan poikkeavia 

säveliä melodiasta, kertomaan mieltymyksistään heidän kuullessaan konsonoivia ja 

dissonoivia musiikkikatkelmia, erottelemaan puheen intonaation muutoksia, nimeämään 

tavallisia ympäristön ääniä ja tunnistamaan tuttuja lauluja sanoitusten kanssa sekä ilman 

niitä. Näiden tutkimusten perusteella Ayotte ja kumppanit paikansivat amusian 

syvimmäksi olemukseksi kyvyttömyyden havaita sävelkorkeuden muutoksia. Muut 

amusian yhteydessä esiintyvät oireet, kuten melodioiden muistamisen vaikeudet, haasteet 

erottaa melodioita rytmin perusteella tai taputtaa rytmissä, ovat tutkijoiden mukaan 

sekundaareja seurauksia kyvyttömyydestä tunnistaa sävelkorkeuksia. Tutkimuksen tulokset 

myös vahvistivat tutkijoiden käsitystä siitä, että amusia on erityinen nimenomaan musiikin 

alueella esiintyvä poikkeavuus. (Ayotte ym., 2002; Mithen, 2006, s. 60–61.) 

Ymmärrys amusian olemuksen monimuotoisuudesta on tutkimusten myötä syventynyt 

käsittämään myös paljon muuta, kuin vain sävelkorkeuden hahmottamiseen liittyviä 

haasteita. Phillips-Silver kollegoineen julkaisi vuonna 2011 tutkimuksen 23-vuotiaasta 

Mathieustä, joka oli koko nuoren elämänsä ajan rakastanut ja harrastanut musiikkia ja 

tanssimista, mutta ei oman kertomansa mukaan kyennyt taputtamaan konsertissa tempossa 

tai tanssimaan rytmin mukaan. Hänellä oli normaali auditiivinen, psyykkinen sekä 

neurologinen historia ja hänen älykkyystestinsä pisteet olivat normaalit. Hän menestyi 

hyvin MBEA-testin kaikissa muissa osioissa, paitsi metriikkaa mittaavassa osatestissä. 

Tutkimuksessa testattiin Mathieun ja 33 verrokkiryhmäläisen kykyä liikkua tai naputtaa 

erilaisten musiikkinäytteiden (mm. merengue, dance, pop) sekä metronomin tahdissa. 

Mathieun vaikeus liikkua rytmissä liittyi tutkimuksen perusteella nimenomaan musiikkiin, 

sillä metronomin rytmiä hän pystyi toteuttamaan lähes normaalisti. Tämä on yksi osoitus 

amusian erityisyydelle musiikin alueella. Tutkimuksen myötä voidaan todeta, että amusia 

voi esiintyä pelkän rytmiikan alueella eikä sitä voida välttämättä todeta keskittymällä 

pelkästään sävelkorkeuksien havaitsemiseen liittyviin ongelmiin. (Phillips-Silver ym., 

2011.)  
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Vuonna 2013 Phillips-Silver ym. julkaisivat artikkelin, jonka tulosten myötä he kiistävät 

amusikkojen olevan epämusikaalisia. Tutkimusryhmän tekemien kolmen testin perusteella 

näyttäisi siltä, että vaikka amusikolla olisi heikko sävelkorkeuksien erottelukyky, hänen 

kykynsä havaita ja toteuttaa rytmiä eivät välttämättä ole vaurioituneet. Kolmen testin 

tulokset osoittavat, että amusikot voivat havaita metriikkaa normaalisti, kun se esitetään 

heille ilman sävelkorkeuksia (rummuilla). Amusikot pystyvät myös tulkitsemaan rytmiä 

paremmin, kun he liikkuvat sen mukana. Testit osoittavat myös, että amusikot voivat 

kehittyä musiikin ja liikkeen yhteensovittamisessa. Yksi tutkimuksen tärkeä huomio on, 

että heikko sävelkorkeuden erottelukyky häiritsee rytmin havaitsemista melodian lomasta. 

Näin ollen amusikot havaitsivat tutkimuksessa rytmin huomattavasti paremmin, kun heitä 

sekoittavat sävelkorkeudet poistettiin näytteistä. (Phillips-Silver ym., 2013, s. 311, 324.) 

Viime vuosien tutkimus on keskittynyt amusian musiikkiin liittyvän erityisyyden 

tutkimiseen sekä esimerkiksi siihen, millaisia mahdollisuuksia amusikoilla on edistyä 

musiikillisissa taidoissaan (ks. Peretz & Hyde, 2003; Anderson ym., 2012). Musiikillisten 

taitojen tarkempi erittely on mahdollistunut vuonna 2003 julkaistun MBEA-testin myötä. 

Testi pyrkii erottelemaan musiikin prosessoinnin toisiinsa liittyvät osatekijät eli 

komponentit sekä mahdollistamaan komponenttien välisen keskinäisen arvioinnin. Jotta eri 

komponenttien arviointi toisistaan riippumatta olisi mahdollista, Peretz on kehittänyt testin 

pohjaksi musiikillisen havaintokyvyn ja muistin mallin. (Peretz, Cahmpod & Hyde, 2003, 

s. 58.)  

4.2 Musiikillisen havaintokyvyn ja muistin malli 

Musiikillisen havaintokyvyn ja muistin malli kuvaa sitä, kuinka kuulija tunnistaa tutun 

kappaleen tai muodostaa uudesta kappaleesta muistiinsa representaation. Malli selittää 

myös sitä, miksi jonkun vamman seurauksena kyky tunnistaa kappaleita tai oppia uusia 

voidaan menettää. Mallin avulla voidaan ymmärtää myös miksi musiikilliset 

oppimisvaikeudet ja vammat ovat niin valikoivia. (Peretz ym., 2003.) 

Musiikillisen havaintokyvyn ja muistin mallin mukaan musiikillinen syöte (input) 

prosessoidaan kahden organisaation, sävelkorkeusjärjestelmän (melodic organization) sekä 

ajallisen järjestelmän (temporal organization) kautta (kuva 4). Sävelkorkeusjärjestelmällä 

tarkoitetaan peräkkäisten sävelten muutoksia ja ajallisella peräkkäisiä muutoksia kestossa. 

Näiden järjestelmien prosessoinnin jälkeen kuulija vertaa musiikillista syötettä aiemmin 
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kuulemistaan syötteistä syntyneiden edustusten muodostamaan varastoon etsien sille 

vastaavuutta.  (Peretz ym., 2003, s. 60.)  

 

   

KUVA 4. Musiikillisen havaintokyvyn ja muistin malli. Komponentit, jotka 

osallistuvat tunnepohjaiseen tunnistamiseen on esitetty kursivoituina. (Peretz, 

Champod & Hyde, 2003, s. 60.) 

Musiikillista syötettä analysoidaan siis kahden pääreitin kautta. Sävelkorkeusjärjestelmä 

pitää sisällään melodian kaarroksen, intervallit ja asteikon, jotka ovat kolme ensimmäistä 

komponenttia. Ajallinen järjestelmä koostuu rytmistä ja metristä, jotka ovat kaksi 

seuraavaa komponenttia. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että sävelkorkeusjärjestelmän 

reitti kertoo mitä tapahtuu ja ajallisen järjestelmän reitti milloin tapahtuu. Näiden kahden 

pääreitin rinnalla on vielä oma järjestelmänsä kielelliselle komponentille, joka pitää 

sisällään musiikkiin ja kieleen liittyvän prosessoinnin järjestelmät. Musiikillisen syötteen 

ja kielellisen komponentin yhteys on kuitenkin vielä epäselvä.  (Peretz ym., 2003, s. 60.)  

Viimeinen tunnistamisen prosessiin kuuluva tärkeä komponentti on ohjelmisto (repertoire). 

Ohjelmisto mielletään tässä järjestelmäksi, joka sisältää mentaalisen representaation 

kaikista aiemmin kuulluista musiikillisista säkeistä. Onnistunut haku ohjelmistosta 

synnyttää tunteen tutusta ja johtaa musiikillisen syötteen tunnistamiseen. Ohjelmisto 

tuottaa syötteen eteenpäin, joka voi aktivoida edelleen mielikuvia ja synnyttää 
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tunnistamisen kielellisen komponentin tai muistoihin assosioimisen kautta. (Peretz ym., 

2003, s. 60–61.) 

Mallin arvellaan soveltuvan sekä ennestään tutun että tuntemattoman musiikillisen 

syötteen tunnistamiseen. Merkittävin ero tutun ja tuntemattoman syötteen käsittelyssä on 

se, ettei tuntemattomasta syötteestä ole mentaalista representaatiota tallentuneena 

ohjelmistoon. Kuitenkin sama komponentti, eli ohjelmisto, näyttäisi liittyvän sekä uuden 

että ennestään tuntemattoman musiikin tunnistamiseen ja muistamiseen.  (Peretz ym., 

2003, s. 61.) Tällöin ei ole kyse siitä, että säkeet olisivat tuttuja ainoastaan siksi, että 

ihminen on todella joskus kuullut ne. Tällöin ohjelmiston toiminta perustuu tyylilliseen 

konventioon, joka ihmiselle rakentuu tämän musiikillisten kokemusten ja tiedon kautta 

(Sloboda, 1986, s. 191). Tätä olettamusta tukevat useat neurologiset löydökset, joiden 

mukaan ohjelmisto-komponentin vaurioiduttua potilas ei pysty enää oppimaan uutta 

musiikkia tai palauttamaan mieleensä ennestään tuttua musiikkia (Peretz ym., 2003, s. 61). 

Toisaalta taas potilas voi vammasta huolimatta kyetä edelleen arvioimaan musiikillisen 

syötteen emotionaalisia merkityksiä (iloinen tai surullinen) vaikkei pystyisi erottamaan 

tuttua ja tuntematonta melodiaa toisistaan (Peretz & Gagnon, 1999, s. 28).  

4.3 Montrealin amusiatesti 

The Montreal battery of evaluation of amusia (MBEA) -testissä koehenkilöä testataan 

kuudella eri osa-alueella, jotka ovat asteikko, kontuuri, intervalli, rytmi, metriikka ja 

musiikillinen muisti. Testin tärkeimpiä ominaisuuksia ovatkin nämä musiikillisen 

havaintokyvyn ja muistin mallin komponenttien pohjalta muodostetut osatestit. Osatestit 

mahdollistavat kaikkien musiikillisten komponenttien toiminnan arvioimisen sekä 

vertailemisen. (Peretz ym., 2003, s. 62.) Tässä tutkimuksessa esittelen testin 

amerikkalaisen version, mutta MBEA-testistä on kulttuuriympäristöistä seuraavien erojen 

huomioimiseksi tehty myös eri kulttuuriympäristöihin sopivia kulttuurisensitiivisiä 

versioita (Paraskevopoulos, Tapkini & Peretz, 2010). 

Testin amerikkalainen versio rakentuu kolmestakymmenestä, länsimaista tonaliteettia 

noudattavista melodiasta. Melodiat on säveltänyt Iréne Deliège ja ne on tarkoituksella 

tehty riittävän monimutkaisiksi, jotta niiden prosessointi on mielekästä eivätkä melodiat 

ole vain yksinkertaisia sävelkulkuja. Melodiat ovat yksiäänisiä lukuun ottamatta 
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metriikkatestiä, jossa on mukana myös säestys ja kaikki katkelmat esitetään pianoa 

vastaavalla soinnilla. (Peretz ym., 2003, s. 62–63.) 

Testi toteutetaan siten, että koehenkilölle soitetaan melodiapareja. Kunkin melodiaparin 

jälkeen koehenkilö vastaa kuuliko hän kaks samanlaista vai kaksi keskenään erilaista 

melodiaa. Vastaus annetaan kuvan (5) osoittamalla tavalla (response choice).  

   

 

KUVA 5. Esimerkit MBEA-testin osatesteissä käytetyistä testimelodioista. Tähti 

osoittaa muuttunutta säveltä verrattuna perusmelodiaan. Oikealla symbolit, joiden 

avulla koehenkilö antaa vastauksensa. (Peretz, Champod & Hyde, 2003, s. 63.) 

Eri komponentteja testataan siten, että toisena kuultava melodia eroaa ensimmäisenä 

kuullusta testattavan komponentin mukaan. A-melodia kuvaa perusmelodiaa (kuva 5). B-

melodiassa tapahtuu asteikkoon liittyvä muutos A-melodiaan nähden. Tämä muutos on 

hyvin keskeinen testin kannalta, sillä sävellajista poikkeava ääni on selkeästi sävellajiin ja 

melodiaan sopimaton. C-melodia eroaa A:sta melodian kaarroksen osalta, kun taas D-

melodia eroaa A:sta intervallin ja E-melodia rytmin osalta. (Peretz ym., 2003, s. 63–64.) 
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Melodioissa tapahtuvien muutosten paikkaa vaihdellaan testin eri melodioissa siten, että 

puolessa melodioista muutos alkuperäiseen tapahtuu näytteen alkupuolella ja puolessa 

loppupuolella vältellen kuitenkin ensimmäistä ja viimeistä säveltä. Metriikan 

hahmottamista testataan soittamalla koehenkilölle tasa- tai kolmijakoisia näytteitä. 

Koehenkilöitä pyydetään nimeämään kuulemansa näytteet marssi- tai valssimusiikiksi. 

Metriikkaan (F) liittyvät näytteet ovat kaksi säettä pitkiä verrattuna muiden osatestien 

yhden säkeen mittaisiin melodioihin. (Peretz ym., 2003, s. 63–64.) 

Testin viimeisessä osiossa testataan musiikillista muistia. Aiemmissa osatesteissä käytetyt 

viisitoista melodiaa sekoitetaan viiteentoista koehenkilöille uuteen melodiaan. Kunkin 

melodian jälkeen koehenkilöä pyydetään vastaamaan ”kyllä”, mikäli hän on kuullut 

melodian aiemmin tutkimussession aikana. Koehenkilöitä ei informoida aiemmin 

tutkimussession aikana, että heidän muistiaan testin melodioiden osalta tullaan testaamaan 

myöhemmin. (Peretz ym., 2003, s. 64–65.) 

MBEA-testin ehdoton vahvuus on sen kuhunkin musiikillisen havaintokyvyn ja muistin 

mallin mukaiseen komponenttiin keskittyvät osatestit, jotka mahdollistavat komponenttien 

toiminnan arvioimisen toisistaan erillään. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että musiikin 

perustaidot rakentuvat komponenttien kokonaisuudesta, ja perustaitojen olemassaolo 

edellyttää jokaisen komponentin riittävää toimintaa. Komponenttien yksittäisestä 

testaamisesta johtuen koko MBEA-testin yhteispistemäärä tulee tarkastella kriittisesti. On 

huomattu, että amusikot suoriutuvat osatesteistä välillä hyvinkin vaihtelevasti. Joistain 

osiosta amusikko voi saada jopa normaalin rajoihin sopivan pistemäärän eivätkä osatestien 

pistemäärät korreloi keskenään. (Peretz ym., 2003, s. 59, 70.)  

Useimmat musiikillisten taitojen arviointiin kehitetyt testit keskittyvät seulomaan isoja 

ryhmiä tavoitteenaan löytää lahjakkaat lapset instrumenttiopetuksen piiriin. Tällaiset testit 

eivät tähtää perustaitojen kartoittamiseen vaan nimenomaan koehenkilön kykyyn selvitä 

monimutkaisista musiikillisista tehtävistä. MBEA-testi taas keskittyy tavallisen kuulijan 

arviointiin ja sen tavoitteena on paljastaa mahdolliset piilossa olevat musiikillisten taitojen 

puutteet. MBEA-testi ei keskity koehenkilön saavutusten arvioimiseen, vaan 

selkeyttämään puutteen tai vamman sijaintia ja laajuutta. (Peretz ym., 2003, s. 72.) 

MBEA-testi on kuitenkin tekijöiden oman arvion mukaan liian helppo ammattilaisille eikä 

siten ehkä onnistu todentamaan ammattilaisen aivovamman seurauksena heikentyneitä 
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musiikillisia kykyjä. MBEA-testi ei muiden käyttäytymiseen liittyvien testien tavoin ole 

kiinteä työkalu vaan se on riippuvainen tutkimusprosessista. Selkeä puute testissä on se, 

ettei se huomioi tunteiden vaikutuksia. (Peretz ym., 2003, s. 73.) Testissä ei myöskään  

käsitellä neljättä musiikin elementtiä eli sointiväriä, vaikka melodia, rytmi ja harmonia 

ovat keskeinen osa testin komponentteja.  

Peretz, Champod ja Hyde (2003, s. 73) arvioivat, että MBEA-testi on parhaimmillaan 

tapaustutkimuksissa. He kuitenkin toteavat, että MBEA on toimiva testi työkalu 

esimerkiksi seulontaan, kun tutkitaan jotain erityisryhmää kuten autismin kirjon henkilöitä 

tai kielellisistä erityisvaikeuksista kärsiviä. MBEA-testiä voidaan käyttää myös toipumisen 

etenemisen ja terapian vaikutusten arvioimiseen. (Peretz ym., 2003, s. 73.) 

4.4 Laulutaidottomuus 

Vaikka yleisesti ajatellaan, että suurin osa ihmisistä ovat jotenkin kyvyttömiä laulamaan, 

todellisuudessa suurin osa ihmisistä osaa laulaa (Dalla Bella, Giguère & Peretz, 2009, s. 

414). Kuitenkin 10–15 prosenttia ihmisistä ovat Dalla Bellan ym. (2009) viittaaman 

aiemman tutkimuksen (Dalla Bella ym., 2007) mukaan todettu olevan länsimaisen 

laulukäsityksen näkökulmasta epätarkkoja laulajia. 

Amusian ytimeksi on todettu kyvyttömyys havaita sävelkorkeuden muutoksia (Ayotte, ym. 

2002). Maanläheisemmin voisi sanoa, että suurin osa amusikoista ei osaa laulaa. 

Länsimaisessa kulttuuriympäristössä laulutaitoiset ja -taidottomat erottavana tekijänä 

pidetään kykyä laulaa nuotilleen. Laulutaidottoman leiman saa helposti henkilö, joka ei 

pysy nuotissa ja laulaa vierustoverin tai opettajan arvion mukaan väärin. Laulutaidon 

kehittymistä tutkinut Ava Numminen (2005, s. 24) toteaakin, että laulutaidottomia 

kuvataan usein myös sävelkorvattomiksi. Sävelkorvattomuus kertoo siitä, että tällaisilla 

laulajilla oletetaan olevan vaikeuksia sävelkorkeuksien erottelussa.  

Vaikka epätarkka laulaminen on tyypillisesti liitetty amusiaan, se ei tarkoita etteikö sitä 

voisi esiintyä myös amusiasta erillään (Dalla Bella, Betkowska & Sowníski, 2011, s. 6). 

Syyt laulutaidottomuuteen voivatkin olla hyvin moninaisia. Laulutaidottomuuden taustalla 

ajatellaan olevan ongelmia tonaalisessa muistissa, sävelkorkeuksien erottelukyvyssä tai 

äänentuottomekanismissa (Numminen, 2005, s. 29). Nummisen viittaaman Aaronin (1993) 

mukaan äänentuottomekanismiin liittyvät ongelmat voivat johtua hengitystuen puutteesta, 
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kinesteettisen tietoisuuden vähäisyydestä, kyvyttömyydestä käyttää ylärekisteriä ja 

pinnisteisestä äänenkäyttötavasta.  

Amusian yhteydessä esiintyvän laulutaidottomuuden esitetään johtuvan heikosta 

sävelkorkeuksien erottelukyvystä (Dalla Bella ym., 2009, s. 414). Heikko 

sävelkorkeuksien erottelukyky voi olla myös seurausta edellä mainituista fysiologisista 

tuottamisen ongelmista. Erottelukykyä tutkineisiin Mitchelliin (1991) ja Jonesiin (1979) 

viitaten Numminen tuo esiin, että sävelkorkeuksien erottelukyky kehittyy laulutaidon 

kanssa käsi kädessä eikä sitä siis tulisi pitää edellytyksenä laulamiselle. Kazeziin (1985) 

viitaten Numminen epäilee, onko täydellistä sävelkorvattomuutta olemassakaan, sillä 

jokainen normaalikuuloinen ja terve ihminen ymmärtää toteamus- ja kysymyslauseen 

eroavaisuuden. (Numminen, 2005, s. 29.)  

Dalla Bellan ym. (2011) tutkimuksessa laulamisen tarkkuutta testattiin kolmella eri tavalla: 

pyytämällä koehenkilöä laulamaan jokin hänelle ennestään tuttu laulu sanoilla tai 

vaihtoehtoisesti esimerkiksi ”laa”-tavulla. Tarkkuutta testattiin myös pyytämällä 

koehenkilöä toistamaan malliksi soitettuja tai laulettuja säveliä ja intervalleja. Erilaiset 

testit aktivoivat erilaisia laulamiseen liittyviä komponentteja ja mahdollistavat näin eri 

komponenttien toiminnan arvioimisen. Esimerkiksi ennestään tutun laulun laulaminen 

ulkoa kuormittaa musiikillisen informaation pitkäkestoista muistia. Tutkimuksessa 

todettiinkin, että satunnaiset laulajat lauloivat tarkemmin tehtävässä, jossa heitä pyydettiin 

laulamaan sanojen sijaan tavulla. Tämä johtuu siitä, että tavulla laulaminen ei kuormita 

muistia niin paljon ja vapauttaa siten kapasiteettia melodian tarkkailuun. (Dalla Bella, 

Betkowska & Sowníski, 2011, s. 2–3.) Toisaalta taas toisessa Dalla Bellan kollegoineen 

(2009) tekemässä tutkimuksessa vain viisi yhdestätoista amusikosta pystyi laulamaan 

heille tutun 32 sävelestä koostuvan laulun ”laa”-tavulla alusta loppuun. Tehtävässä 

onnistuivat MBEA-testissä parhaiten menestyneet amusikot ja suurinta roolia näyttelivät 

testin musiikillista muistia testaavan osatestin pisteet. Ne amusikot, jotka menestyivät 

musiikillista muistia testaavassa osatestissä parhaiten, pystyivät laulamaan tutun laulun 

sanojen lisäksi myös ”laa”-tavulla. Ne amusikot, joiden musiikillinen muisti toimi 

heikoiten, pystyivät tuottamaan tutun laulun siihen kuuluvien sanojen avulla, koska heille 

on syntynyt vahva assosiaatio laulun melodian ja sanojen välille. Kun näitä amusikkoja 

pyydettiin laulamaan laulu ilman sanoja, he eivät pystyneet laulamaan melodiaa ilman 

sanoja pelkään tonaaliseen muistiinsa turvautuen. (Dalla Bella ym., 2009, s. 419, 422.) 
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Tutkimukset antavat aihetta pohtia myös sitä, tarkoittaako ongelmat musiikin 

havaitsemisessa välttämättä ongelmia musiikin tuottamisessa. Dalla Bellan, Giguèren ja 

Peretzin tekemässä tutkimuksessa (2009) tutkittiin yhdentoista MBEA-testillä 

diagnosoidun amusikon laulutaitoa. Vaikka yhdeksän amusikoista lauloikin epätarkasti, 

kaksi heistä lauloi hyvin. Näilläkin kahdella laulutaitoisella amusikolla oli tavallista 

heikompi sävelten hahmotuskyky, mutta he pystyivät kuitenkin laulamaan yhtä hyvin kuin 

tutkimuksen kontrolliryhmä. Yksi tutkijoiden merkittävä huomio on se, että vaikka 

amusikot eivät kyenneet havaitsemaan kontuurin muutoksia MBEA-testissä, heistä 

useampi pystyi kuitenkin laulamaan kontuurin kelvollisesti laulaessaan sanoilla. Tutkijat 

herättelevätkin keskustelua siitä, liittyvätkö musiikin havaitseminen ja tuottaminen 

sittenkään niin kiinteästi toisiinsa kuin oletetaan. (Dalla Bella ym., 2009, s. 414, 421–422.) 

4.5 Voiko amusikko oppia musiikkia? 

Amusian määritelmä on melko laaja ja erilaisia kombinaatioita musiikillisissa kyvyissä on 

valtavasti. Yksi selkeä tunnuspiirre amusikoilla kuitenkin on: lähes kaikki amusikot 

laulavat epävireisesti (Anderson, ym. 2012, s. 245). Epäviereisesti laulaminen on 

amusikoille tavanomaista, koska heille sävelkorkeuden muutosten erottaminen on vaikeaa 

eivätkä he välttämättä tunnista heille ennestään tuttuja melodioita (Ayotte, Peretz & Hyde, 

2002, s. 239). Anderson, Himonides, Wise, Welch ja Stewart (2012) ovat tutkineet viittä 

MBEA-testin perusteella amusikoiksi todettua henkilöä, jotka saivat tutkimuksessa laulun 

opetusta alan ammattilaiselta. Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa koehenkilöiden 

äänenkäytön tehokkuutta ja laatua, laulutekniikkaa, musiikillista ymmärtämistä ja 

sävelpuhtautta. (Anderson, ym. 2012, s. 245.) 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kaikkien amusikkojen kohdalla havaittiin edistystä 

sävelpuhtauden suhteen. Amusikkojen tulokset testissä, jossa tuli arvioida oliko heidän 

peräkkäin kuulemansa sävelet tai melodiat samanlaisia vai erilaisia, paranivat tutkittavien 

saaman opetuksen myötä. Amusikot myös lauloivat intervention jälkeisessä 

testaustilanteessa heille tutun laulun tarkemmin ja paremmin kuin testattaessa ennen 

laulunopetusta. Yhtä koehenkilö lukuun ottamatta amusikot paransivat tuloksiaan myös 

MBEA-testissä intervention jälkeisessä mittauksessa suhteessa tilanteeseen ennen 

laulunopetusta. (Anderson ym., 2012, s. 345.)  
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Nummisen (2005) väitöstutkimuksen aineisto koostuu aikuisten, laulutaidottomaksi 

leimattujen ihmisten laulutaidon kehityksen seuraamisesta puolentoista vuoden mittaisessa 

yksityis- ja ryhmäopetuksessa. Nummisen koehenkilöitä ei testattu MBEA-testillä eikä 

tutkimuksessa käsitellä muita amusiaan liittyviä musiikillisen hahmottamisen tai 

tuottamisen vaikeuksia. Numminen jakoi tutkimuksensa kymmenen koehenkilöä 

lähtötason perusteella kolmeen ryhmään: vaatimaton lähtötaso, kohtalainen lähtötaso ja 

hyvä lähtötaso. Vaatimattoman lähtötason ryhmässä koehenkilöillä oli huomattavia 

puutteita nuotilleen laulamisessa ja lauluäänen laatu oli hiljainen ja soimaton. Ryhmän 

koehenkilöillä oli vaikeuksia erottaa sävelkorkeuksia yleensä ja erityisesti omassa 

äänessään eivätkä he pystyneet arvioimaan oman suorituksen puhtautta. Vaatimattoman 

lähtötason ryhmän koehenkilöiden laulaminen oli tutkimuksen alussa vailla tonaalista 

keskusta, puheenomaista ja he supistivat tutun laulun intervalleja laulaessaan. (Numminen, 

2005, s. 160.) Kuvatut laulajat voisivat siis sävelkorkeuksien hahmottamisen perusteella 

sopia amusikon kuvaukseen, mikä on ilman testausta toki pelkkää arvailua. 

Tutkimuksen tuloksissa kaikilla vaatimattoman lähtötason ryhmäläisillä havaittiin edistystä 

laulutaidon eri osa-alueilla. Koehenkilöt paransivat säveltarkkuuttaan laulunopetuksessa 

harjoiteltujen laulujen osalta ja pystyivät säestyksen tai opettajan laulun tukemana 

laulamaan harjoiteltuja lauluja huomattavasti tarkemmin. Kaikki koehenkilöt paransivat 

tuloksiaan intervallien ja sointujen toistamisessa sekä onnistuivat laajentamaan 

äänialaansa. Numminen ehdottaakin, että musiikissa ja erityisesti laulamisessa lähdettäisiin 

siitä, että jokainen oppii laulamaan. Numminen kritisoi tutkimuksessaan klassisen 

taidemusiikin elitistisyyttä, eli sitä että vain harvoille ja valituille, riittävän lahjakkaille 

kannattaa antaa laulun- tai soitonopetusta. Käsitykset musiikillisten kykyjen 

synnynnäisyydestä on paikoin lujassa ja vallalla on ajatus, että musiikin tuottaminen on 

mahdollista vain erityislahjakkaille. Numminen nostaa voimakkaasti esiin näkökulmaa, 

jonka mukaan musiikilliset kyvyt ovat kaikkien saavutettavissa harjoittelun kautta. 

(Numminen, 2005, s. 41, 49–50, 160, 165.) 

4.6 Amusian ja kielellisen erityisvaikeuden suhde 

Musiikin ja kielen yhtäläisyyksiä voidaan lähteä etsimään hyvinkin yleiseltä tasolta. 

Maailmassa puhutaan tällä hetkellä tuhansia eri kieliä ja soitetaan lukuisia eri 

musiikkityylejä. Kielellä ja musiikilla on kummallakin tyylin, maantieteen ja sosiaalisten 
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tekijöiden asettamia rajoja, joiden perusteella niitä voidaan ryhmitellä ja luokitella. Kieli ja 

musiikki jakavat kolme samaa ilmenemismuotoa: kumpaakin voidaan ilmaista puheen tai 

laulun kautta suullisesti, viittomakielen tai tanssin kautta elein sekä kirjallisesti. 

Huomattavaa on myös se, että kieli ja musiikki ovat universaaleja eli ne kuuluvat kaikkiin 

maailman kulttuureihin. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävää on se, että kielellä ja 

musiikilla on kummallakin biologinen perusta aivoissa: kognitiiviset poikkeamat voivat 

johtaa kielellisten (afasia) että musiikillisten (amusia) taitojen menettämiseen. (Mithen, 

2006, s.12–15). Merkittävää on myös se, että vaikka sekä kieli että musiikki ovat hyvin 

kompleksisia rakenteita, niihin liittyvät perustaidot kehittyvät spontaanisti jo varhaisessa 

lapsuudessa. Tutkijat toteavat kielen ja musiikin samankaltaisuuksiin vedoten, että koska 

noin 3–6 prosentilla ihmisistä on puhtaasti kielen käsittelyyn liittyviä ongelmia, voidaan 

olettaa samansuuruisella määrällä väestöstä olevan myös musiikin alueella esiintyviä 

oppimisen vaikeuksia. Tutkimukset amusian esiintymisestä ovat kuitenkin melko vanhoja 

eikä niiden mukaan tehdyt arviot amusian esiintymisestä perustu MBEA-testillä 

testattuihin amusikkoihin. Kalmuksen ja Fryn jo vuonna 1980 tekemän tutkimuksen 

mukaan 4,2 prosenttia briteistä olisivat amusikkoja. (Ayotte ym., 2002, s. 238–239.) 

Peretzin ja Hyden (2003) mukaan musiikillisia kykyjä on evoluution näkökulmasta pidetty 

tärkeämpien elintoimintojen, kuten kielien tuottamisen sivutuotteena, eikä musiikkia ole 

pidetty itsenäisenä kognitiivisena prosessina. Peretz ja Hyde esittävät kuitenkin 

argumentteja sen puolesta, että ihmisellä on synnynnäisiä taipumuksia musiikin 

hahmottamiseen ja tuottamiseen. Tutkimukset osoittavatkin, että aivoissa on musiikkia 

varten eriytyneitä yhteyksiä. Nämä yhteydet voivat olla eri tavoin vahingoittuneita, jolloin 

puhutaan synnynnäisestä poikkeavuudesta eli amusiasta. Amusian erääksi merkittäväksi 

tekijäksi on paikannettu ongelmat pienten sävelkorkeuksien muutosten hahmottamisessa, 

mikä on hyvin lähellä kielellisiin erityisvaikeuksiin liittyviä ongelmia. (Peretz & Hyde, 

2003, s. 362.) 

Karman (1980) musikaalisuuskäsitys nojaa strukturointikykyyn eli kykyyn havaita äänten 

välillä vallitsevia suhteita ja niistä muodostuvia rakenteita. Karman musikaalisuustestissä 

ei ole keskeistä havaita yksittäisten sävelten absoluuttisia eroja. Sen sijaan olennaista on 

hahmottaa rakenteita. Karman mittaama strukturointikyky ei ole musiikkiin rajoittuva taito, 

vaan sitä tarvitaan kaikkien ääni-ilmiöiden, myös puheen, havainnoinnissa. Karman alun 

perin musikaalisuuden mittaamiseen luotu testi onkin osoittautunut hyväksi työkaluksi 
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kielellisten oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja näin se on tuonut esiin uusia 

yhtäläisyyksiä kielen ja musiikin alueella. (Karma, 2010, s. 363) 

Tärkein osoitus siitä, että musiikilliset ja kielelliset kyvyt eivät ole sidottu ainakaan täysin 

samaan järjestelmään, on musiikillisten taitojen olemassaolo ja esiintyminen jo hyvin 

varhaisessa vaiheessa. Peretzin ja Hyden (2003, s. 362) mukaan neurologisesti terve 

ihminen syntyy varustettuna erilaisilla musiikillisilla taipumuksilla, jotka tulevat esiin 

monin eri tavoin jo vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana. Yhdeksän kuukauden ikäiset 

vauvat ovat osoittaneet prosessoivansa konsonoivia intervalleja paremmin kuin 

dissonoivia. Vauvat myös havaitsevat sävellajista poikkeavia säveliä melodiakulusta. 

(Trainor, Marie, Gerry, Whiskin & Unrau, 2012, s. 129–130.) Se, että nämä taidot ovat 

olemassa jo ennen puhumaan oppimista, osoittaa vahvoja perusteluita synnynnäisten 

musiikillisten taipumusten olemassaololle (Peretz & Hyde, 2003, s. 362). 

Aivotutkimusten tuloksena on todettu, että laulamiseen liittyvät toiminnot paikantuvat 

selkeästi oikeaan aivopuoliskoon, kun taas puhuminen kuormittaa enemmän vasenta 

aivopuoliskoa. Muun muassa Dalla Bellan ja hänen kollegoidensa (2011) viittaaman 

Ackermannin ja Rieckerin (2004) tutkimusten mukaan tuttujen laulujen laulaminen ilman 

sanoja aiheutti merkittävää aktiivisuutta oikealla sensorimotorisella aivokuorella, kun taas 

puhe vasemmalla. Laulaminen näyttäisi myös yleisesti synnyttävän puhetta enemmän 

aivopuoliskojen välistä toimintaa. (Dalla Bella ym., 2011, s. 5.) Jaottelu puheen ja 

musiikin jakautumisen omiin aivopuoliskoihinsa ei kuitenkaan lateralisaatiota tutkineen 

Tervaniemen ja Hugdahlin (2003) mukaan ole niin yksioikoista, vaan kyseessä on paljon 

monimutkaisempi järjestelmä. Tutkijat huomauttavat tutkimusten osoittaneen esimerkiksi 

sen, että oikea kuuloaivokuori käsittelee pieniä sävelkorkeuksien muutoksia, kun taas 

vasen reagoi nopeisiin äänen muutoksiin. (Tervaniemi & Hugdahl, 2003, s. 241.) 

Yksi merkittävä peruste musiikin ja kielen taitojen erillisyydelle ovat aivovamman 

tuloksena saatu amusia ja vammojen hyvin erilaiset ilmenemistavat. Aivovamman saaneet 

potilaat voivat  kärsiä tunnistamisen ongelmista, jotka esiintyvät yksinomaan musiikin 

alueella. Tällaisista ongelmista esimerkkejä ovat tapaukset, joissa aivovamman saanut 

potilas ei pysty enää tunnistamaan hänelle ennen vammaa täysin tuttua kappaletta pelkän 

melodian perusteella. Merkittävä huomio on se, että kuullessaan sanoitukset potilaat 

pystyvät nimeämään kuulemansa kappaleen. Vammastaan huolimatta nämä potilaat 

ymmärtävät puheen normaalisti sekä kykenevät nimeämään ympäristön ääniä, kuten 
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eläinten, liikenteen tai ihmisten ääniä. (Peretz & Hyde, 2003, s. 363.) Schön kollegoineen 

(2004) raportoi tutkimuksesta, jossa tutkittiin aivovamman saanutta tenoria. Potilaan 

sävelkorkeuksien tuottamiseen liittyvät komponentit, kuten intervallien muodostaminen 

olivat vaurioituneet. Puheen intonaatioon liittyvät taidot, eli sävelkorkeuksien muutosten 

havainnointi ja tuottaminen puheessa olivat kuitenkin säilyneet vaurioitta. Potilas siis 

pystyi vammoistaan huolimatta lukemaan tekstiä ja ilmaisemaan siihen sopivia sisältöjä 

intonaatiollaan. (Schön, Lorber, Spacal & Semenza, 2004, s. 773, 782–783.) 

Sekä kielellisiin vaikeuksiin että amusiaan liittyy kiinteästi haasteet sävelkorkeuksien 

hahmottamisessa. Länsimaisen musiikin melodioissa sävelkorkeuksien muutokset voivat 

olla hyvin hienojakoisia. Melodiat rakentuvat hyvin usein sävelten toistoista tai 

muutoksista, jotka ovat suuruudeltaan puoli- tai kokosävelaskeleen. (Peretz & Hyde, 2003, 

s. 365.) Kuvassa (6, taulukko b) on esitetty Paljon onnea vaan -laulun ensimmäisen fraasin 

sävelkorkeuden muutokset. Muutokset ovat melko pieniä ja siten amusikolle erittäin 

vaikeita, jopa mahdottomia havaita.  

              

KUVA 6. Sävelkorkeuden muutokset a. kysymys- ja toteamuslauseessa ja b. Paljon 

onnea vaan –laulun fraasissa (Peretz & Hyde, 2003, s. 365). 
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Yli puolet maailman kielistä ovat niin sanottuja toonisia kieliä, jotka hyödyntävät 

sävelkulkuja lauseiden merkityksen muodostamisessa. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi 

mandariinikiina, thai tai vietnam. Myös muut kuin tooniset kielet hyödyntävät 

sävelkorkeuksia merkitysten luomisessa. Yksinkertaisin esimerkki tästä on se, että useissa 

kielissä lauseen sävelkorkeus nousee loppua kohti ja korostaa näin lauseen 

kysymysmuotoa. Kysymys- ja toteamuslauseet on kuvattu kuvan 6 yläosassa (a). 

Taulukoista on nähtävissä, että puhutun lauseen sävelkorkeuden muutokset ovat selkeästi 

suuremmat, kuin lauletun fraasin.  

Koska puheen sävelkorkeuden muutokset ovat kuvan esimerkeissä niin paljon laulettua 

säettä karkeammat, niiden havaitseminen ei Peretzin ja Hyden (2003) mukaan tuota 

amusikolle vaikeuksia samoin kuin hienojakoisempien muutosten hahmottaminen 

melodiassa. (Peretz & Hyde, 2003, s. 365; Dalla Bella ym., 2011, s. 7.) Musiikissa 

sävelkorkeuksien merkittävät erot ovat siis pienempiä, kuin puheessa. Toonisissa kielissä 

prosodian erot ovat kuitenkin hienojakoisempia kuin muissa kielissä ja siksi niiden 

ymmärtämisessä voi esiintyä suurempia haasteita. Thompson, Marin ja Stewart (2012) 

mukaan amusikot kärsivät arkielämässään kyvyttömyydestä ymmärtää tunteita muiden 

ihmisten puheen prosodiasta. Heidän tutkimuksensa keskittyy tavallisen puheen prosodian 

sijaan nimenomaan tunneilmaisuun liittyvän puheen tulkitsemiseen ja sen tulkitaan 

liittyviin haasteisiin amusikoilla. Tutkimuksen tulosten mukaan amusikot olivat selkeästi 

kontrolliryhmän jäseniä huonompia kontsruktoimaan tunnetiloja kuulemastaan puheesta. 

Nämä tulokset tukevat tutkimusta musiikin ja kielen yhteyksistä. Tulokset tukevat myös 

arveluja siitä, että kieli ja musiikki jakavat yhteisen mekanismin, joka synnyttää ihmisen 

kuulemista akustisista signaaleista seuraavat tunnereaktiot. (Thompson, Marin & Stewart, 

2012, s. 19027, 19029.) 

Kielen ja musiikin suhdetta aivoissa tutkinut Aniruddh D. Patel (2011) esittää, että 

musiikilliset kyvyt ja niiden harjoittelu kehittävät ihmisen kykyä käsitellä kielellistä 

kuuloaistimusta. Patel puhuu OPERA-hypoteeseista, jotka selittävät sitä, miten ja miksi 

musiikillinen harjaantuminen vaikuttaa kielelliseen kehitykseen. OPERA-hypoteeseja on 

viisi ja ne ovat musiikin prosessoinnin yhteydessä esiintyviä olennaisia edellytyksiä, jotka 

parantavat aivojen tietoverkkojen toimintaa. Nämä viisi edellytystä ovat päällekkäisyys 

(Overlap), tarkkuus (Precision), tunne (Emotion), toistaminen (Repetition) ja huomio 

(Attention). Kun nämä edellytykset tulevat esiin musiikin harjoittelussa, ne synnyttävät 

plastisuutta puheen prosessointiin liittyvissä tietoverkoissa. (Patel, 2011, s. 1, 12.) Jos 
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kielellisellä ja musiikillisella prosessoinnilla siis on selkeitä yhtäläisyyksiä, voitaisiin 

yhteensopivilta osin kielellisten toimintojen kautta kehittää musiikillista osaamista ja toisin 

päin. Siitä, mitä nämä yhtenevät osat prosessoinneissa ovat ja miten yhtäläisyyksiä 

voitaisiin konkreettisesti soveltaa kielellisten tai musiikillisten taitojen kehittämiseen. 

tarvitaan lisää tutkimustietoa.  
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5 KERRONNALLINEN TUTKIMUSOTE JA 

SISÄLLÖNANALYYSI 

5.1 Kerronnallinen tutkimus 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa huomio kiinnitetään todellisen elämän 

kuvaamiseen ja tutkittavaa kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkimuksen yksi yleinen pyrkimys on löytää tai paljastaa 

olemassa olevia tosiasioista sen sijaan, että todennettaisiin jo olemassa olevia väittämiä. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, s. 152.) Heikkisen (2010, s. 145) mukaan ihmisten 

käsitys itsestä ja ympäröivästä maailmasta rakentuu päivittäin muuttuvan kertomuksen 

osaksi, joka muodostaa kokonaisuuden havaitsemastamme todellisuudesta. Olenkin 

valinnut tutkimukseni näkökulmaksi narratiivisen eli kerronnallisen lähestymistavan. 

Koska haluan opettajien kertovan nimenomaan heidän omista kokemuksistaan ja 

toiminnastaan liittyen amusikon opettamiseen, koen että kerronnallinen tutkimus on oikea 

valinta. Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto koostuu vapaista kirjallisista vastauksista eli 

kirjoitelmista, sillä haluan antaa tutkittavieni kuvailla omaa kokemustaan amusikkojen 

opettamisesta mahdollisimman vapaamuotoisesti. Creswellin (2007, s. 55) mukaan 

kerronnallinen tutkimus sopiikin parhaiten silloin, kun halutaan yksityiskohtaista tietoa 

elämänkokemuksesta yhdeltä yksilöltä tai pieneltä ryhmältä yksilöitä. Laitisen ja Uusitalon 

(2008) mukaan kerronnallinen lähestymistapa soveltuu hyvin tutkimukseen silloin, kun 

ihmistä tarkastellaan merkityksiä antavana, aktiivisen toimijana. Kerronnallisuuteen liittyy 

myös elämänkulun näkeminen kielellisesti tulkittuna ja aikaan sekä paikkaan sidottuna 

prosessina. Kerronnallisen tutkimuksen tavoitteena voidaan pitää ihmisen 

kokemusmaailman ymmärtämistä. (Laitinen & Uusitalo, 2008, s. 110–111, 116.)  

Kerronnallisuus pohjautuu havaintoon, jonka mukaan kertomusten kertominen ja 

kuuleminen ovat tiedon syntyprosessin ydin. Kerronnallisuus rakentuukin 

konstruktivistiselle tiedonkäsitykselle, joka hylkää ajatuksen vain yhdestä todellisuudesta 

ja vain yhdestä totuudesta. Heikkisen (2010) mukaan konstruktivistit näkevät tiedon 

rakentumisen prosessin kerronnallisena: ihminen rakentaa eli konstruoi tietonsa ja 

identiteettinsä kertomusten välityksellä. Aiempi tieto ja kokemukset ovat pohjana uusille 
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kokemuksille. Näin tiedon rakentuminen on kuin kertomusten muodostama kudelma, joka 

muuttuu jatkuvasti uusien kokemusten myötä. (Heikkinen, 2010, s. 146–47.)  

Termit eivät ole suomen kielessä vakiintuneet kovin tarkkarajaisiksi, mutta 

kerronnallisuuden synonyyminä pidetään Heikkisen (2010) viittaaman Hännisen (1999) 

käsitettä tarinallisuus (Heikkinen, 2010, s. 143). Joskus on tarpeen erottaa tarina ja 

kertomus toisistaan. Tarina ymmärretään usein kaunokirjallisvaikutteiseksi, suullisesti 

kerrotuksi merkityskokonaisuudeksi, jolla on selkeä juoni. Kertomusta taas pidetään 

tarinana, joka esitetään kielellisessä muodossa tai kerrotaan elokuvan, näytelmän tai kuvan 

avulla. (Laitinen & Uusitalo, 2008, s. 111.) Hyvärinen (2013) viittaa narratologiaan 

tukeutuviin kirjallisuuden tutkijoihin ja kertoo heidän tekevän selkeän eron kertomuksen ja 

tarinan välille. Tällöin tarina viittaa ”kertomuksen ilmaisemaan tapahtumakulkuun”. 

Tarina etenee ajallisesti loogisesti, kun taas kertomus voi alkaa vaikka tapahtumien lopusta 

ja ajallisuuden käsite muutenkin olla monimuotoisempi. Hyvärinen havainnollistaa 

käsitteiden suhdetta huomauttaessaan, että ”tarina siis sisältyy kertomukseen, tai toisin 

sanoen, päättelemme tarinan kertomuksen perusteella”. (Hyvärinen, 2013, s. 5.) Hyvärisen 

edellä kuvaama käsitys kertomuksista nojaa Labovin ja Waletskyn (1967) 

strukturalistiseen malliin, jonka mukaan kertomus määritellään hyvinkin tarkasti erilaisten 

vaiheiden perusteella (Kaunisto, 2014, s. 30). Se, mitä termiä tässä tutkielmassa käyttäisin 

opettajien kirjallisista tuotoksista, ei ollut aivan itsestään selvää. Koska opettajien 

kirjoitukset eivät etene kovin juonellisesti vaan ovat enemmänkin omien ajatusten ja 

amusian ilmenemisen kerronnallista kuvausta, en kokenut kertomus-termin sopivan niihin. 

Tässä tutkimuksessa käytänkin opettajien kertomuksista käsitettä kirjoitelma. Kertomuksen 

käsitteen voi kuitenkin ymmärtää myös muotoon perustuvaa määritelmää laajemmin. 

Gubriumiin ja Holsteiniin (2008) viitaten väitöstutkija Kaunisto (2013, s. 30) tuokin esiin, 

että viime vuosina huomio kertomuksen tarkasta muotoon perustuvasta määrittelystä on 

siirtynyt kertomisen prosessiin ja sisältöihin. 

Konstruktivistisen tiedonprosessin lisäksi kerronnallisuudella voidaan viitata 

viitekehykseen, tutkimusaineiston luonteeseen, aineiston hankintaan ja sen 

analysointitapaan sekä kertomusten käytön sovellutuksiin (Laitinen & Uusitalo, 2008, s. 

117). Kerronnallinen tutkimusaineisto voi olla numeerista, lyhyitä sanallisia vastauksia tai 

kerrontaa. Kerrontaan perustuvaa aineistoa voivat olla elämäkerrat, päiväkirjat tai muu 

proosamuotoinen teksti. (Heikkinen, 2010, s. 148.)  
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Alkukeväällä 2015 suoritin esitutkimuksen varsinaiselle tutkimukselleni. Esitutkimuksessa 

keräsin kolmelta koevastaajalta palautetta amusiasta kirjoittamani johdannon (liite 1) 

informatiivisuudesta ja selkeydestä sekä kirjoitelmien ohjeistamisesta. Vastaajat olivat 

yläkoulussa toimiva musiikin aineenopettaja, alakoulussa toimiva musiikin aineenopettaja 

sekä yliopistossa toimiva musiikin didaktiikan lehtori. Pyysin koevastaajia myös jättämään 

varsinaisen kirjoitelman antamieni ohjeiden mukaan. Näin testasin myös sitä, ohjaako 

kirjoitelmien kirjoitusohjeet kirjoittajia tutkimuskysymysteni kannalta olennaisten asioiden 

äärelle. Esitutkimuksen kautta saamani palaute johdannosta ja kirjoitelmien ohjeistuksesta 

oli positiivista. Johdantoa muokkasin hieman varsinaiseen aineistopyyntööni, mutta 

kirjoitelmien ohjeistus säilyi samanlaisena. Koska en tehnyt ohjeisiin muutoksia ja 

johdantoonkin vain pieniä viilauksia, käytän yhtä esitutkimuksen kirjoitelmaa sen 

kirjoittajan luvalla aineistona myös tässä varsinaisessa tutkimuksessa. 

Koska amusia osoittautui esitutkimukseni myötä melko tuntemattomaksi ilmiöksi 

opettajille, koin saaneeni vahvistuksen kirjallisen aineiston sopivuudesta aineistoni 

tuottotavaksi. Kirjallinen johdanto ja siinä antamani linkit tarkempiin artikkeleihin sekä 

opettajien kirjoittaminen aiheesta heille sopivalla aikataululla antoivat opettajille 

mahdollisuuden pureskella uutta asiaa rauhassa. Uuden ilmiön hahmottaminen ja 

kertomuksen muotoutuminen vie aikaa, jota esimerkiksi haastattelutilanteessa ei olisi ollut. 

Myös varsinaisen tutkimukseni aineiston tuoton yhteydessä sattui tapaus, joka vahvisti 

edelleen kirjallisen aineiston olevan tutkimukselleni sopiva aineistonkeruumuoto. Eräs 

opettaja nimittäin kieltäytyi aluksi kirjoitelmapyynnöstä esitutkimusta varten. Opettaja 

ilmoitti kuitenkin useita kuukausia myöhemmin halunsa sittenkin osallistua tutkimukseeni, 

kun mieleen oli noussut amusiaan liittyviä muistoja. Opettaja perusteli muuttunutta 

tilannetta sillä, että pohdittuaan amusiaa ja tutkittuaan vanhoja päiväkirjamerkintöjään 

hänelle olikin noussut mieleen amusian määritelmiin sopiva oppilas. Kirjalliseen 

aineistoon päätymistä ohjasi myös taustaoletukseni, että opettajat ovat innokkaita ja 

motivoituneita kirjoittajia.  

5.2 Aineiston tuottaminen 

Julkaisin aineistopyyntöni (liite 2) huhtikuussa 2015 musiikkia opettaville opettajille 

suunnatussa Facebook-ryhmässä ryhmän ylläpitäjän luvalla. Mitä tehdä 

musatunnilla? -ryhmässä on yli 5000 eri oppilaitoksessa ja eri koulutuksella musiikkia 
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opettavaa opettajaa. Ryhmän ydinajatuksena on koota opettajien opetuksessaan hyväksi 

havaitsemia vinkkejä ja jakaa vertaistukea musiikin opetuksen arjessa. Ryhmän jäsenille 

järjestettiin myös kesällä 2015 Mitä tehdä musatunnilla -koulutus. Aineistopyyntöni 

liitteenä julkaisin johdannon amusiaan. Julkaisuni herätti ryhmän jäsenissä paljon 

keskustelua ja sain työlleni kannustusta. 

Lähetin aineistopyyntöni sähköpostitse myös Suomen opettajia kouluttavien yliopistojen 

alumnivastaaville. Jyväskylän yliopistosta, Sibelius-Akatemiasta sekä Oulun 

musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelmasta sain vahvistuksen, että aineistopyyntöni lähti 

sähköpostitse tai Facebook-ryhmän kautta yhteensä noin 200 alumnille.  Lähestyin myös 

omia opettajiani Oulun yliopistolla ja sain heidän kauttansa aineistopyyntöni eteenpäin 

muutamille heidän kollegoilleen. Otin yhteyttä myös Koulujen Musiikin Opettajat Ry:n 

piiriasiamiehiin ja pyysin heitä välittämään aineistopyyntöni. Sain yhteydenottooni yhden 

vastauksen, jonka myötä aineistopyyntöni lähti yhdistyksen rovaniemeläisille jäsenille. 

Sähköpostilla jakamiini aineistopyyntöihin en laittanut liitteeksi erillistä johdantoa, vaan 

kehotin opettajia lukemaan johdantotekstin kyselylomakkeen ensimmäiseltä sivulta. En 

kerännyt tutkimuksen taustatiedoissa tietoja vastanneiden opettajien maantieteellisesti 

sijainnista, mutta aineistopyynnöt ovat kuitenkin levinneet kattavasti koko Suomeen. 

Merkittävin haaste aineistonkeruussa oli sen venyminen kesän korvalle koulujen 

loppukevään rutistuksen ja opettajien loman alkamisen tienoille. Olen kuitenkin kiitollinen, 

että aihe koettiin niin tärkeäksi, että muutamat opettajat pohtivat asiaa pitkin kesälomaansa 

kirjoitelmaa varten. Kuten on tullut esiin, tutkimustieto ja ammattilaisten tietämys 

amusiasta ei nähtävästi ole levinnyt vielä kovin laajalle ja siitäkin syystä kirjoittajia oli 

vaikeaa löytää. Tämä on tullut esiin käymissäni keskusteluissa esimeriksi 

musiikinopettajien Facebook-ryhmässä. Aineistoa tuottaessani olen siis yrittänyt tavoittaa 

mahdollisimman laajaa joukkoa opettajia, sillä yksittäisten opettajien lähestyminen ja 

amusiaan liittyvien kokemusten etsiminen olisi siten ollut erittäin työlästä. Tavoitin 

aineistoa kerätessäni oman arvioni mukaan noin 5500 musiikkia opettavaa opettajaa. 

Tokikaan heistä kaikki eivät luultavasti ole perehtyneet pyyntööni. Webropol-kysely 

avattiin lähettämättä vastausta 55 kertaa. Kaikkien ei kuitenkaan ole tarvinnut avata 

kyselyä lukeakseen johdannon, sillä suurimmalle osalle (Facebook-ryhmälle) linkitin 

johdantotekstin luettavaksi ennen kyselyyn siirtymistä. Hankin aineistoa kuitenkin 

ainoastaan sähköisten yhteyksien, kuten sosiaalisen median ja sähköpostin avulla. 
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Mahdollisesti minulta jäi tavoittamatta opettajia, jotka eivät kuulu Facebookiin tai 

sähköpostilistoille ja jotka eivät siksi saaneet aineistopyyntöäni. 

5.3 Opettajien taustatiedot 

Tutkimusaineisto koostuu seitsemästä suomalaisessa peruskoulussa musiikkia opettavan 

opettajan kirjoitelmasta. Kirjoittajat edustavat monipuolisesti musiikkia opettavia opettajia 

kokemuksen ja koulutuksensa puolesta (taulukko 1). Vastaajista kaikilla on vähintään 

musiikin erikoistumisopinnot osana tutkintoansa, pelkällä luokanopettajan koulutuksella 

musiikkia opettavia vastaajia ei ole. Aineiston kirjoittajista kolme on musiikin 

aineenopettajia ja kolme musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia. Yhdellä opettajista on 

sekä luokan- että musiikin aineenopettajan pätevyydet. Kukaan opettajista ei ole 

vastavalmistunut, vaan heillä kaikilla on kokemusta opettajan työstä enemmän kuin kuusi 

vuotta. Opettajauransa alussa olevilla vastaajilla (2) kokemusta on 6–10 vuotta, lopuilla 

kokemusta on 16–20 vuotta (1), 21–25 vuotta (1) ja kolmella jopa yli 25 vuotta. Kaksi 

opettajista työskentelee sekä ala- että yläkoulussa, muut alakoulussa.  

TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien taustatiedot. 

 TUTKINTO TYÖYMPÄRISTÖ TYÖKOKEMUS 

OPETTAJA 1 Musiikin aineenopettaja Ala- ja yläkoulu 16–20 vuotta 

OPETTAJA 2 Musiikkiin erikoistunut 
luokanopettaja 

Alakoulu 6–10 vuotta 

OPETTAJA 3 Musiikin aineenopettaja ja 
luokanopettaja 

Alakoulu 25 vuotta tai enemmän 

OPETTAJA 4 Musiikin aineenopettaja Ala- ja yläkoulu 25 vuotta tai enemmän 

OPETTAJA 5 Musiikkiin erikoistunut 
luokanopettaja 

Alakoulu 21–25 vuotta 

OPETTAJA 6 Musiikkiin erikoistunut 
luokanopettaja 

Alakoulu 6–10 vuotta 

OPETTAJA 7 Musiikin aineenopettaja ja 
luokanopettaja 

Alakoulu 25 vuotta tai enemmän 
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Saamani kirjoitelmat ovat melko lyhyitä. Pisimmät ovat noin 3400 merkkiä ja lyhimmät 

vain noin 400 merkkiä. Yhteensä aineistoa kertyi noin 15 000 merkkiä. Muutamat 

kirjoitelmista etenevät juonellisemmin kuin muut ja vain yhdessä on selkeästi havaittava, 

kylläkin lyhyt tarinallisesti etenevä kuvaus opettajan oppilaalle pitämästä laulukokeesta. 

Opettajat kirjoittavat tiiviisti, mutta monipuolisesti amusian ja musiikinopetuksen eri 

näkökulmista ja tuovat esiin aitoja kokemuksiaan amusian kuvaukseen sopivien oppilaiden 

opettamisesta. Kirjoitelmat ovat ohjeistukseni mukaan vapaamuotoisia. Kirjoitelmat ovat 

tyyliltään vapaita, kuitenkin melko yleiskielisiä.  

Koska tutkimuskysymykseni mitä musiikinopettajat kertovat kohtaamisestaan oppilaan 

kanssa, jolla on musiikillinen oppimisvaikeus eli amusia käsittää kaiken sen mitä opettajat 

kertovat eli kirjoitelmiinsa sisällyttävät, en rajannut aineistosta aluksi mitään näkökulmia 

pois. Tutkimuskysymys asettaa aineistolle vain yhden vaatimuksen: opettajalla täytyy olla 

kokemusta amusia-oppilaan kohtaamisesta. Yksi tutkimuspyyntööni vastanneista 

opettajista myönsi ilmiön olevan hänelle täysin uusi ja ettei hän siihen perehdyttyäänkään 

osaa arvioida opettamiansa oppilaita amusian näkökulmasta. Hänen kirjoitelmansa koostui 

lähinnä oman musiikinopetuksensa eriyttämisen kuvaamisesta. Koska opettajien kertomien 

amusikkojen ”diagnoosin” taustalla ei ole standardoitua testiä, vaan opettajan oma arvio, 

katsoin mahdolliseksi käyttää myös tätä kirjoitelmaa joiltain osin. Sain myös toisen 

kirjoitelman, jonka kirjoittaneella opettajalla ei ollut suoranaista kokemusta amusikon 

opettamisesta. Hän kuitenkin halusi vastata aineistopyyntööni kirjoittaakseen siitä, miten 

resurssipula tekee mahdottomaksi tällaisten oppimisen haasteiden huomaamisen ja niihin 

puuttumisen. Otin myös tämän kirjoitelman mukaan analyysiini niiltä osin, kun pystyin sitä 

hyödyntämään. Jätän nämä opettajan kuitenkin pois laskuista viitatessani niihin opettajiin, 

jotka kertovat amusikon opettamisesta. 

Viimeisellä Webropol-lomakkeen sivulla pyysin opettajia niin halutessaan jättämään 

yhteystietonsa. Keräsin yhteystietoja siltä varalta, että mikäli aineisto jää liian suppeaksi, 

minulla on mahdollisuus tehdä myös haastatteluja. Neljä seitsemästä opettajasta jätti 

yhteystietonsa. En kuitenkaan edennyt haastatteluihin, sillä aineiston analyysin myötä koin 

kirjoitelmien muodostavan tarpeeksi kattavan aineiston. Aineisto on mielestäni riittävän 

kattava, koska opettajat kirjoittavat kokemuksistaan monipuolisesti ja eri näkökulmista.  
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5.4 Aineiston kategorinen sisällönanalyysi 

Lieblichin, Tuval-Mashiachin ja Zilderin (1998) mukaan elämänkertomusten ja muun 

kertomuksellisen materiaalin sisältöä voidaan kuvata neljän eri lähestymistavan 

muodostamien  ulottuvuuksien pohjalta. Kertomuksellisen tutkimuksen ulottuvuudet ovat 

holistinen–kategorinen sekä sisältö–muoto. Holistinen lähestymistapa korostaa 

kertomusten käsittelyä ehjinä kokonaisuuksina, kun taas kategorisen lähestymistavan 

näkökulmasta kertomuksista voidaan erottaa pienempiä tekijöitä ja muodostaa niistä 

erillisiä kategorioita. Sisällön ja muodon ulottuvuus taas määrittelee sen, mistä aineiston 

piirteistä tutkija on kiinnostunut. Sisällönanalyysin avulla tutkija pyrkii kuvaamaan 

aineistonsa sisältöä eli sitä, mitä tapahtui ja miksi. Muotoa painottavassa analyysissä 

tutkija taas on kiinnostunut kerronnan muodosta, kuten esimerkiksi tapahtumia kuvaavien 

lauseiden rakenteista, kielen kompleksisuudesta tai metaforien käytöstä. Näiden 

ulottuvuuksien pohjalta voidaan muodostaa neljä erilaista analyysitapaa: holistinen muotoa 

painottava analyysi, holistinen sisällönanalyysi, kategorinen muotoa painottava analyysi 

sekä kategorinen sisällönanalyysi. (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilder, 1998, s. 12–13.) 

Luin aineistoni läpi useita kertoja jo ennen varsinaista analyysin aloittamista, sillä 

analyysitavan valitseminen ei tuntunut aluksi aivan selkeältä. Pohdin mahdollisuuksiani 

narratiivien analyysin ja jopa narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysi ei sopinut 

saamani aineiston analyysitavaksi, sillä itsenäisten, juonellisten kokonaisuuksien 

analysointi ei mielestäni olisi vastannut tutkimuskysymykseeni tarpeeksi selkeästi. 

Narratiivisen analyysin tyypillisenä keinona taas on ydintarinoiden muodostaminen 

saaduista kertomuksista, mikä ei saamaani aineiston laajuuteen nähden olisi ollut toimiva 

ratkaisu. Kategoriseen sisällönanalyysiin päädyin siksi, että Lieblichin ym. (1998, s. 12) 

mukaan tutkija työskentelee kategorisen näkökulman pohjalta, kun hän on kiinnostunut 

tietylle ihmisryhmälle yhteisestä ongelmasta tai ilmiöstä. Halusin käsitellä aineistoa siten, 

että voin koota yhteen opettajien kokemukset amusiasta peruskoulun musiikinopetuksessa. 

Sisältöä korostavan näkökulman valitseminen taas oli tutkimuskysymykseeni vastaamisen 

kannalta välttämätöntä. Pelkkää kerronnan muotoa kuvaamalla en olisi pystynyt 

vastaamaan kysymykseen mitä opettajat kertovat amusikkojen opettamisesta. 

Kategorisessa sisällönanalyysissä tutkija lyhyesti sanottuna erottelee aineistosta lausumia 

ja luokittelee ja lajittelee niitä kategorioihin. (Lieblich ym., 1998, s. 13.)  
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Analyysini on teoriaohjautuva eli siinä on teoriaan pohjautuva kytkentöjä, mutta se ei 

sellaisenaan pohjaudu suoraan mihinkään yhteen teoriaan. Teoriaohjautuvan analyysin 

analyysiyksiköt muodostetaan aineiston pohjalta, mutta tutkijan aikaisempi tieto ohjaa ja 

auttaa etenemään analyysissä. Aluksi analyysini on hyvinkin aineistolähtöinen, kuten 

Tuomen ja Sarajärven (2012, s. 97) antamien esimerkkien mukaan usein onkin. Aluksi 

aineistoa pelkistetään eli redusoidaan ja sen jälkeen klusteroidaan eli ryhmitellään. 

Analyysin loppupuolella aineistolle luodaan teoreettisia käsitteitä eli se abstrahoidaan. 

Abstrahointivaiheessa teoriaohjautuva analyysi poikkeaa aineistolähtöisestä siten, että 

teoreettisten käsitteiden muodostamisessa hyödynnetään tutkittavaan ilmiöön tai asiaan 

liittyvää teoriatietoa. Teoriaohjautuvaan analyysiin kuuluu aiemman tiedon vaikutus 

tulkintaan, mutta tulkintaa ei kuitenkaan ohjaa mikään selkeä teoria. (Tuomi & Sarajärvi, 

2012, s. 96–97, 108, 117.) 

Tuomi ja Sarajärvi muistuttavat Grönforsiin (1982) viitaten, että sisällönanalyysi vasta 

järjestää aineiston johtopäätösten tekoa varten. Monia sisällönanalyysin keinoin 

jäsenneltyjä tutkimuksia kritisoidaan tästä keskeneräisyydestä, jolloin tutkija tyytyy vain 

esittelemään järjestetyn aineiston tutkimuksen tuloksina. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 

103.) 

5.5 Sisällönanalyysin eteneminen 

Analyysini tavoitteena on tuoda esiin, mitä opettajat kertovat kohtaamisestaan oppilaan 

kanssa, jolla on heidän oman arvionsa mukaan amusia. Olen kiinnostunut myös siitä, miten 

opettajat kertovat toimineensa amusikko-oppilaan kanssa.  

Aloitin analyysin kokoamalla saamani aineiston yhdeksi tiedostoksi ja tulostamalla 

paperille. Aloitin aineiston käsittelyn alleviivaamalla kirjoitelmia eri värein 

tutkimuskysymys mielessäni. Värien avulla kokosin samoja ajatuksia kuvaavia lausumia 

yhteen. Tässä kategorisen sisällönanalyysin vaiheessa voidaan aineistosta nostaa esiin niin 

yksittäisiä sanoja tai lauseita, kuin myös lauseryhmiä (Lieblich ym., 1998). Opettajat 

kertoivat hyvin samantyylisistä haasteista ja ajatuksista liittyen amusikon kohtaamiseen ja 

tulinkin alleviivanneeksi lähes jokaisen lausuman aineistosta. Ainoastaan yksi kirjoitelma 

poikkesi hieman asiasta, sillä opettaja kertoi yleisemmin musiikinopetuksen eriyttämisestä 

eikä niinkään amusikon opettamisesta. Tämän opettajan kirjoitelmasta alleviivasin vain 

muutaman lausuman, jotka käsittelivät lähinnä sitä kuinka uusi ilmiö amusia hänelle on. 
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Myöhemmin, analyysin edetessä tein kuitenkin vielä joitain rajauksia. Alleviivatessani tein 

jo eri väreihin perustuvia karkeita hahmotelmia aineiston ryhmittelystä eli klusteroinnista.  

Luettuani kirjoitelmia ja pohdittuani niiden yhteneviä teemoja minulla oli käsissäni 

seitsemän kertomusta siitä, miten opettajat olivat oppilaan amusian havainneet, miten 

perustaitojen harjoittelu aiheutti suuria haasteita, kuinka aikaa suhteessa oppilasmääriin 

tuntui olevan aivan liian vähän ja miten tilanteessa oli yritetty toimia. Merkitsin 

tunnistetiedot sekä alkuperäisten, ehjien kirjoitelmien että niistä poimittujen lausumien 

perään. Kokosin samoja teemoja kuvaava lausumat yhteen ja suoritin sitaattien redusoinnin 

eli pelkistämisen. Suoritin aineistolle myös kvantifiointia eli laskin montako kertaa sama 

asia esiintyi aineistossa ja merkitsin esiintymiset pelkistettyjen ilmausten perään (Tuomi & 

Sarajärvi, 2012, s. 120). Ilmausten laskeminen antoi käsityksen siitä, mitkä yksittäiset asiat 

aineistossa esiintyvät eniten. Esimerkiksi se, että amusikko ei hahmottanut melodian 

kontuuria tuli esiin aineistosta kolme kertaa (kuva 7). Tämän jälkeen kokosin pelkistetyt 

ilmaukset teemoittain taulukkoon. Taulukon vasempaan sarakkeeseen kokosin pelkistetyt 

ilmaukset ja oikeaan hahmottelin niiden muodostamaa yläluokkaa kuvaava käsitteen eli 

suoritin klusteroinnin. Aluksi yläluokkia muodostui yhteensä 12.  

Muodostettuani ensimmäiset yläluokat ja koottuani lausumat niiden alle analyysi jäi 

hetkeksi kesken. Kun palasin aineiston ja analyysin pariin viikon kuluttua, aiemmin 

muodostamani yläluokat tuntuivat olevan liian päällekkäisiä ja lähellä toisiaan. Hajotin 

lausumat ja kokosin ne uudelleen yhdistellen aiemmin muodostamiani yläluokkia ja 

muodostin muutaman uuden. Tällä kertaa kategoriat tuntuivat olevan selkeärajaisempia ja 

niitä muodostui viisi. Vain kahteen näistä kategorioista syntyi alaluokkia. Tässä vaiheessa 

minua huoletti kategoriat, joille ei syntynyt heti alaluokkia. Järjestelemällä kategorioita eli 

abstrahoimalla päädyin edelleen kolmeen pääluokkaan, joille kaikille alkoi lausumista 

muodostua selkeitä ylä- ja alaluokkia. Pääluokat kuvaavat niitä asioita, joista opettajat 

kertoivat liittyen amusikon kohtaamiseen ja opettamiseen peruskoulun 

musiikinopetuksessa. Pääluokat ovat  

1. amusian ilmeneminen musiikintunneilla  

2.  opettajat kertovat amusikon opettamisesta   

3. amusikko ja muu luokka musiikintunnilla.   
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Suoritettuani analyysin minulla oli toisessa tiedostossa taulukot luokitteluista, joissa olivat 

mukana alkuperäisten lausumien pelkistetyt ilmaukset. Toisessa tiedostossa olivat 

kokonaiset sitaatit tunnistekoodeilla ja jokaisen lausuman perässä siitä johdettu pelkistetty 

ilmaus. Näin säilytin selvyyden mistä lausumasta kunkin alaluokan pelkistetyt ilmaukset 

olivat peräisin, mikä helpotti sitaattien käyttöä raportissa.  

 

KUVA 7. Esimerkki analyysin etenemisestä. 

Opettajien tunnistekoodeiksi valitsin opettaja 1–opettaja 7. Esitän tulosten yhteydessä 

aineistosta esiin nostamiani lainauksia, jotka ovat kursivoitu ja sisennetty. Esitän opettajien 

lausumat sellaisenaan enkä ole korjannut niiden kieliasua. Lausumien keskeltä poisjätettyjä 

osuuksia merkitsen kahdella viivalla [– –].  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Olen analysoinut aineistoni kategorisen sisällönanalyysin keinoin ja muodostanut 

tuloksista kolme (3) pääluokkaa. Opettajat kertovat kirjoitelmissaan siitä, (1) miten amusia 

on musiikintunneilla tullut ilmi ja mikä heidät on saanut epäilemään musiikkiin liittyviä 

oppimisen haasteita. (2) Opettajien kertomukset amusikon opettamisesta ovat hyvin 

kirjavia: toisaalta opettajat ovat halunneet kannustaa oppilasta yrittämään ja nauttimaan 

musiikista taitotasosta huolimatta, toisaalta opettajat kertovat loputtoman yrittämisen ja 

hitaan tai olemattoman edistyksen aiheuttamista turhautumisen tunteista. Yhden oppilaan 

saama erityishuomio ja amusikkojen heikot itsearviointiin liittyvät taidot ovat saaneet 

opettajat pohtimaan myös erilaisia vastuukysymyksiä. Siitä, miten opettajat kertovat 

toimineensa amusikko-oppilaansa kanssa, opettajat kirjoittavat melko niukkasanaisesti. 

Kolme opettajaa kirjoittavat kirjoitelmissaan siitä, kuinka arjessa on tullut vastaan 

merkittäviäkin sosiaalisia haasteita (3) amusikon ja muun luokan välillä 

musiikinopetuksessa. Musiikin luonne on hyvin vuorovaikutuksellinen ja kaikkien 

osallistuminen yhteissoittoon koetaan tärkeäksi. Opettajat kertovat tilanteista, joissa 

ongelman ytimenä on useimmiten amusikon kyvyttömyys hahmottaa omia soitto- tai 

laulutaitojaan ja täten osallistua täysipainoisesti yhteissoittoon. 

Ainoastaan yhden opettajat kirjoitelmasta käy ilmi käsitys siitä, että oppilaan amusia on 

todennäköisesti perinnöllistä. Tämän voin päätellä siitä, että opettaja kirjoittaa kolmesta 

sisaruksesta, jotka kaikki sopivat hänen arvionsa mukaan amusikon kuvaukseen. Muiden 

kirjoitelmien päähenkilöiden amusian syntyperästä ei ole mitään viitteitä. Opettajat eivät 

myöskään kuvaa amusikkojen aiempia musiikkiopintoja tai muita taustatietoja.  

6.1 Amusian ilmeneminen musiikinopetuksessa 

Opettajat kertovat melko yhtenevästi amusikkojen haasteiden ilmenneen musiikintunneilla 

rytmin, melodian ja harmonian hahmottamisessa ja tuottamisessa, laulutaidossa sekä 

motoriikan ja vuorovaikutuksen alueilla. Ilmenemismuotoja olisi varmasti muitakin, mutta 

ajanpuute sekä suuret ryhmäkoot rajoittavat opettajien mahdollisuuksia keskittyä yhteen 

oppilaaseen. Myös opetussuunnitelman ja opettajan omat painotukset rajaavat osaltaan sitä, 

millaisia harjoituksia musiikintunneilla tehdään ja miten amusian aiheuttamat haasteet 

tulevat oppimisessa esiin.  
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Rytmin osalta en ole havainnut suuria pulmia, mutta tämä on voinut johtua 

painotuksista ja suurista ryhmistä: on vain jäänyt huomaamatta. (Opettaja 2) 

Opettajille kirjoittamassani johdannossa painotin sitä, että oppilaan ei tarvitse sopia 

kaikilta osin amusikon kuvaukseen. MBEA-testin osa-alueet testaavat kuitenkin musiikin 

perustaitoja, jotka voidaan olettaa jokaisella kulttuurimme jäsenellä kehittyvät 

luonnostaan. Jo muutaman amusian kriteerin täyttäminen kertoo merkittävistä puutteista 

musiikin perustaidoissa, vaikkakin tietysti niitä tulee peilata lapsen kehitysvaiheeseen 

nähden. On tärkeää pitää mielessä myös tutkimustulokset, joiden mukaan amusikko voi 

laulaa (Dalla Bella ym., 2009) tai käsitellä rytmiä (Phillips-Silver, 2013) kuten 

verrokkiryhmän koehenkilötkin. 

6.1.1 Rytmin, melodian ja harmonian hahmottaminen ja tuottaminen 

Kaikki amusikkoa opettaneet opettajat kertovat oppilaalla olleen merkittäviä haasteita 

hahmottaa tai pitää yllä musiikin perussykettä.   

Perussyke ei löytynyt edes seitsemän vuoden uutteralla harjoittelulla. Yhteissoitto 

osoittautui siksi mahdottomaksi, millä tahansa soittimella. (Opettaja 1) 

MBEA-testissä rytmiin liittyvän komponentin testaamisessa on kyse sykkeen tai rytmin 

havaitsemisesta. Perussykkeen toteuttaminen taas vaatii sen, että oppilas ensin havaitsee 

sykkeen ja pystyy sen lisäksi omalla toiminnallaan toteuttamaan sen. On tärkeää pohtia 

johtuuko haasteet yhteisen sykkeen toteuttamisessa siitä, ettei oppilas havaitse sykettä, vai 

että sen toteuttaminen motorisesti ei onnistu.   

Opettajat eivät kerro teettäneensä oppilailleen puhtaasti havaitsemista mittaavia tehtäviä, 

vaan kaikissa heidän kuvaamissaan esimerkkitehtävissä on oma tuottaminen jotenkin 

mukana. Opettaja 5 kertoo laulukoetilanteen jatkuneen epätarkan laulunäytteen jälkeen 

rytmidiktaatilla, jonka opettaja oli pyytänyt oppilasta antamansa mallin jälkeen toistamaan. 

Opettaja kertoo antaneensa malliksi ”muutaman helpon rytmidiktaatin, mutta ne hän 

taputti kaikki samanlaisina”. Oppilas siis taputti muutamat kuulemansa rytmit 

samanlaisina riippumatta siitä, mitä opettaja oli ensin taputtanut malliksi. Tällainen tehtävä 

testaa rytmin hahmottamisen lisäksi kykyä tuottaa rytmiä, musiikillista muistia sekä jossain 

määrin myös motoriikkaa. Haasteet annetun tehtävän suorittamisessa voivat olla seurausta 

siitä, ettei lapsen kyky hallita useampia perusdimensioita kerrallaan ole vielä kehittynyt 
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(Paananen, 2010, s. 212). Toinen opettaja kirjoittaa oppilaan pysyneen sykkeessä ”silloin, 

kun harjoiteltiin vain yhdellä vapaalla kielellä perussykettä.” Toisin sanoen, oppilas 

kykeni toteuttamaan perussykettä kun hän sain keskittyä pelkkään rytmin havaitsemiseen.  

On todettu, että amusikko pystyy hahmottamaan ja toteuttamaan rytmiä huomattavasti 

paremmin, kun se esitetään hänelle ilman melodiaa tai harmoniaa. Amusikolle 

sävelkorkeuksien erottelu voi olla vaikeaa, jolloin sävelkorkeudet häiritsevät ja sekoittavat 

niin että rytmin hahmottaminen ei onnistu. Sykkeen tai rytmikuvion poimiminen kappaleen 

melodian ja harmonian seasta on huomattavasti vaikeampi tehtävä, kuin yhdellä 

rytmisoittimella esitetyn sykkeen tai rytmikuvion havaitseminen. Amusikkojen sykkeen 

havaitsemiseen ja tuottamiseen liittyvien taitojen on kuitenkin todettu kehittyvän 

harjoittelun myötä. (Phillips-Silver ym., 2013, s. 311.) Opettajat eivät kerro kovin tarkasti 

tilanteista ja niiden musiikillisesta kontekstista, joissa rytmin hahmottaminen tai 

tuottaminen ovat olleet amusikolle vaikeaa. Kyseessä voi olla edellä kuvatunlainen tilanne, 

jolloin sykkeen hahmottaminen melodian ja harmonian seasta on vaikeuttanut sykkeen 

toteuttamista huomattavasti. 

Haasteet melodian hahmottamisessa ilmenevät opettajien mukaan siten, että amusikko ei 

erota korkeita ääniä matalista tai hahmota melodian kontuuria. Kun peilataan siihen, että 

kontuurin muutosten hahmottaminen opitaan jo vauvaiässä, ovat kouluikäisen haasteet 

kontuurin hahmottamisessa selkeä merkki musiikinoppimisen ongelmista (Ahonen, 2004, 

s. 96). 

Laulukokeessa eivät hahmottaneet ylä- tai alaääniä [– –], saati mihin suuntaan 

melodia on menossa. (Opettaja 1) 

Laajalla alueella kulkevan melodian ääripäiden hahmottaminen voi olla amusikolle 

vaikeaa. Tällöin ambitus ei ole kehittynyt kovin laajaksi ja amusikon toimintakyky 

rajoittuu vain hyvin suppealle sävelalueelle vaikeuttaen ääripäiden havaitsemista. Opettaja 

ei kuitenkaan kerro, miten hän on oppilaan kykyä hahmottaa ylä- ja alaääniä testannut. 

Kyseessä voi siis olla hahmottamisen ongelma, joka ilmenee äänten tuottamisen haasteena. 

Toisaalta tuottamisen ongelmiin ei välttämättä liity hahmottamisen ongelmia.  

Kun puhutaan peruskouluikäisistä lapsista, ei harmoniataitojen voida olettaa 

kehittyneenkään vielä kovin pitkälle (Paananen, 2010, s. 202). Paanasen (2010) viittaaman 

Zenattin (1696) tutkimuksen mukaan lapset pystyvät 6-vuotiaana tunnistamaan toonika- ja 
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dominanttisoinnut, ja 6–8-vuotiaana harmonian havaitseminen kehittyy voimakkaasti. 

Harmonian hahmottamisen osalta muutamat opettajat kirjoittavat oppilaiden haasteista 

hahmottaa duuri- ja mollisointujen eroja. Opettaja 4 toteaa, että ”sointujen vaihtojen 

kuulemisesta ei ole hajuakaan”. Opettaja ei kuitenkaan kerro miten tämä konkreettisesti 

ilmenee eikä siten voida olla varmoja ovatko haasteet hahmottamisessa vai tuottamisessa. 

Sointujen vaihtumisen havaitseminen suhteessa sykkeeseen on tärkeä taito yhteissoittoon 

osallistumisen kannalta. Mikäli tämä on amusikolle huomattavasti vaikeampaa kuin muille, 

voi yksittäisen oppilaan haasteet aiheuttaa merkittävää haittaa koko ryhmän taiteelliselle 

lopputulokselle. 

6.1.2 Laulutaito 

Koska tutkimusten tulokset osoittavat, että valtaosalla amusikoista on vaikeuksia erottaa 

sävelten vaihtumista sekä tunnistaa tuttuja melodioita, he ovat yleensä myös epätarkkoja 

laulajia (Ayotte, ym., 2002, s. 239). Jokainen amusikkoa opettanut opettaja kertoo oppilaan 

olleen laulaessaan epätarkka tai monotoninen.  

Kolmannella luokalla jokainen oppilas lauloi minulle yksin tai kaverin kanssa 

joulukuussa (laulukoe), jolloin poika lauloi tutun We wish you a Merry Christmas. 

Tätä laulua harjoittelimme silloin paljon kaikkien kolmasluokkalaisten kanssa 

joulujuhlaohjelmamme päätöslauluksi, jolloin sen kaikki osasivat. Poika piti 

englanninopiskelusta ja valitsi varmasti lempilaulunsa. Hän lauloi sen täysin 

monotonisesti, ei melodiaa. (Opettaja 7) 

Yksi opettajista kuvaa kirjoitelmassaan hänen ja amusikon kahdenkeskistä 

laulukoetilannetta. Opettajan kertoman mukaan oppilas lauloi hänelle tutun laulun ilman 

minkäänlaista tunnistettavaa melodiaa. Oppilas ei kyennyt laulamaan tarkemmin, vaikka 

opettaja lauloi hänen mukanaan. 

Kannustin häntä laulamaan mielestäni helpon ja tutun laulun, jota olimme vuoden 

mittaan usein laulaneet. Hänen laulussaan ei ollut lainkaan melodiaa eikä 

rytmiäkään löytynyt. [– –] Yritimme uudestaan niin, että lauloin mukana ja naputin 

laulun rytmiä. Tulos ei ollut parempi. (Opettaja 5) 

On tärkeää muistaa, että amusian aiheuttamat musiikin oppimisen haasteet eivät selity 

älykkyydellä tai kouluttamattomuudella. Kun pohditaan amusian vaihtoehtoa oppimisen 
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haasteiden selittäjänä, laulutaidon haasteissa ei saa olla kyse esimerkiksi jännityksestä, 

mikä laulukoetilanteen heikkoa suoritusta voisi hyvinkin selittää. Myös oudosta laulusta tai 

ääneen liittyvistä fysiologisista ongelmista, kuten hengitystuen puutteesta, kinesteettisen 

tietoisuuden vähäisyydestä, kyvyttömyydestä käyttää ylärekisteriä tai pinnisteisestä 

äänenkäyttötavasta johtuvat ongelmat tulee sulkea pois (Numminen, 2005, s. 29). 

Puhuttaessa laulutaidottomuudesta on tärkeää varmistua myös siitä, ettei luullun 

laulutaidottomuuden taustalla ole esimerkiksi aiempien huonojen kokemusten aiheuttamaa 

epävarmuutta äänenkäytössä. Opettajat kertovatkin kirjoitelmissaan oppilaista, jotka 

laulavat rohkeasti ja terveellä äänenmuodostuksella, mutta heillä ei itsellään ole lainkaan 

käsitystä siitä, ettei melodia ole edes tunnistettavissa.  

Minulla on ollut useampia oppilaita (eri vuosina yksi kerrallaan), joiden on ollut 

vaikeaa laulaa edes jotakuinkin melodiakulun mukaisesti. Olen myös todennut, että 

he eivät ole hahmottaneet laulavansa aivan eri tavalla kuin muut laulavat. (Opettaja 

2) 

Tämä amusikoille tyypillinen taipumus voi johtua heikosta sävelkorkeuden erottelukyvystä 

ja sen aiheuttamista häiriöistä palautemekanismin toiminnassa. Palautemekanismin avulla 

laulaja tunnistaa virheitä ja korjaa niitä omassa suorituksessaan. Mekanismin toiminnan 

häiriöt aiheuttavat epätarkkaa laulamista, kun laulaja ei kykene tunnistamaan ja 

korjaamaan tekemiään virheitä. (Dalla Bella ym., 2009, s. 414.) 

6.1.3 Motoriset ilmenemismuodot 

Muutamat opettajista mainitsevat soittamisen motorisen suoritteen olleen oppilaalle 

haastavaa. Yksi opettajista kuvaa nokkahuilunsoiton takkuilleen, koska otteet eivät jääneet 

oppilaan mieleen ja soivan äänen tuottaminen sekä hengityspaikkojen hahmottaminen 

aiheuttivat suuria vaikeuksia.  

Aloimme harjoitella nokkahuilun soittoa kolmannen luokan syksyllä. Soittamisessa 

ei tapahtunut kehitystä, ei auennut. Tavallisesti alussa oppilaat ovat innostuneita 

uudesta soittimestaan, harjoittelevat ja oppivat hyvin soittamaan H, A ja G-otteilla. 

Pojalla eivät otteet jäänet mieleen ja hän ei kyennyt tuottamaan ääntä, joka soi ja 

jossa kieli on äänen tuottamisessa mukana. [– –] Pieniä melodiaharjoituksia 

soitettaessa hän ei ymmärtänyt rytmiä. Hän hengitti sävelten välissä ja soitti ilman 
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mitään rytmiä, vaikka metodinani oli pitkään harjoittelu kaikusoittona ja aina 

mallin mukaan. Ohjasin aina hengityspaikkojen löytämisessä. (Opettaja 7) 

Kaksi motorisista ongelmista kirjoittanutta opettajaa viittaa myös musiikin kehollisuuden 

olleen amusikolle vaikeaa. Perussykkeen toteuttaminen keholla ryhmän mukana ei ole 

onnistunut, vaikka kehorytmejä ja musiikin mukana liikkumista on harjoiteltu useita 

vuosia. 

Ekaluokalta lähtien harjoittelimme perusrytmin löytämistä liikkuen, loruillen ja 

soittimilla. Vielä neljännellä luokalla harjoittelimme yhdessä kehorytmeillä, liikkuen 

ja erilaisten lyömäsoittimien avulla perusrytmin sykettä melko paljonkin läpi vuoden. 

[– –] Poika oli liikkuessaan hyvin epävarma, eikä saanut kiinni sykkeestä. (Opettaja 

7) 

Musiikkiliikuntatehtävät tuottavat myös ongelmia, kun motoriikka, rytmin kuuntelu ja 

tuottaminen keholla ei onnistu. (Opettaja 4) 

Kummastakin lausumasta käy ilmi, että amusikko on osallistunut näihin tehtäviin osana 

muuta luokkaa. Muiden liikkuminen mukana ei ole kuitenkaan helpottanut sykkeessä 

pysymistä. Phillips-Silver ja hänen kollegansa (2011, s. 963, 967) tutkimuksen tulosten 

mukaan Mathieu ei pystynyt liikkumaan musiikin sykkeessä, vaikka hän olin ikänsä 

rakastanut musiikkia ja tanssimista sekä käynyt instrumenttitunneilla useita vuosia. 

Toisaalta tutkimuksissa on saatu myös tuloksia, joiden mukaan amusikot pystyvät 

havaitsemaan paremmin kuulemansa kappaleen metriikan, kun he olivat liikkuneet ensin 

kappaleen mukana. Amusikot ovat myös osoittaneet pystyvänsä poimimaan musiikin 

rytmin auditiivisesta materiaalista, vaikkakin menestyivät siinä huonommin ja 

vaihtelevammin kuin tutkimuksen verrokkiryhmä. Amusikkojen kyky synkronoida 

kehonliikkeet musiikkiin voivat tutkimustulosten mukaan kehittyä harjoittelun myötä. 

(Phillips-Silver ym., 2013.) 

Aiemmin nostin esiin oppimisvaikeuksien laaja-alaisuuden ja erityisyyden pohdinnan 

yhteydessä motoristen oppimisvaikeuksien ilmenevän useissa eri tilanteissa. Näiden 

amusikkojen motoristen taitojen voisi yhtä hyvin käsittää liittyvän motoriseen 

oppimisvaikeuteen. Tästä syystä musiikillisten oppimisvaikeuksien kartoittamisen 

yhteydessä voisi olla tarpeen kartoittaa myös laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.  
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6.2 Opettajat kertovat amusikon opettamisesta 

Opettajat kirjoittavat amusikon opettamiseen liittyneen epävarmuutta musiikin oppimisen 

ongelmien syistä, monenkirjavia tunteita ilosta turhautumiseen ja pohdintoja opettajan 

vastuusta esiintymistilanteissa. Aineistosta nousee myös selkeästi esiin opettajien 

turhautuminen resurssipulaan. 

6.2.1  Opettajien käsitykset musiikin oppimisen haasteista  

Jokaisen opettajan kirjoitelmasta käy ilmi, että amusia käsite on heille jossain määrin uusi. 

Kolme seitsemästä kirjoittaa avoimesti siitä, että amusia on heille täysin vieras käsite ja 

tästä syystä he ovat myös epävarmoja oppilaasta tekemänsä arvion osalta.  

Amusia on käsitteenä minulle täysin uusi enkä ole koskaan ajatellut oppilasta 

tuolta kannalta. (Opettaja 4) 

Kukaan opettajista ei kirjoita ajatelleensa oppilaan olevan amusikko ennen osallistumista 

tutkimukseeni. Opettajat kirjoittavat arvioineensa amusiaan viittaavien piirteiden johtuvan 

kokonaan jostain muusta kuin musiikkispesifistä oppimisvaikeudesta. 

Yksi opettaja epäili aluksi oppilaalla olevan fysiologisia ongelmia, jotka estävät häntä 

laulamasta normaalisti. Opettaja näkee rakenteellisten äänentuottoon liittyvien ongelmien 

kuitenkin olevan poissuljettu vaihtoehto, koska kovakin äänenkäyttö onnistui oppilaalta. 

Aluksi epäilin, että kyse olisi rakenteellisesta viasta, mutta kun kirkuminen 

välitunnilla sujui, kaatui sekin teoria. (Opettaja 1) 

Epämusikaalisuus on ollut useamman opettajan tulkinta oppilaan heikkojen musiikillisten 

kykyjen selittäjäksi.  

Joistakin oppilaista olen ajatellut, että he ovat täysin epämusikaalisia, rytmitaju 

täysin hukassa ja laulutaito olematon. (Opettaja 4) 

Sanana epämusikaalisuus voitaisiin Karman (2010, s. 365) mukaan unohtaa, sillä käsitys 

musikaalisista ja epämusikaalisista ihmisistä on vanhentunut. Amusia ei ole synonyymi 

epämusikaalisuudelle eikä amusian todentamista varten kehitetty MBEA-testi mittaa 

musikaalisuutta, vaan yksittäisiä atomistisia, musiikin havaitsemiseen liittyviä kykyjä. 
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Musikaalisuuden tutkimuksessa on todettu, että lopputuloksen kannalta synnynnäistä 

lahjakkuutta oleellisempaa on ympäristön vaikutus lapsen musikaalisuuden kehitykselle 

(Karma, 2010, s. 365). Onkin tärkeää muistaa, että kaikki, myös amusikot (kts. Anderson 

ym., 2012; Phillips-Silver ym., 2013) kehittyvät musiikillisissa taidoissa.  

Monet kirjoittaneista opettajista ovat tyytyneet tulkitsemaan haasteet musiikin oppimisessa 

asenneongelmaksi oppiainetta kohtaan. Asenneongelma tulee opettajien mukaan ilmi 

levottomana käyttäytymisenä ja yrityksenpuutteena. 

Enemmänkin olen ajatellut joistakin oppilaista hetkittäin, etteivät halua yrittää, kun 

epäonnistumisen pelko on niin kova tai muuten ei vaan kiinnosta. Oppilas lyö niin 

sanotusti läskiksi koko homman. Asenneongelma on tuttu. (Opettaja 4) 

Ajattelin ensin, että häntä ei musiikki kiinnosta ja sen takia poika käyttäytyy 

levottomasti. (Opettaja 5) 

6.2.2 Opettajien kokemukset amusikon opettamisesta 

Amusikkojen opettaminen on herättänyt opettajissa monenlaisia tunteita. Opettajat 

kuvaavat lähinnä amusian aiheuttamia ongelmia, onnistumisen hetkistä ei kirjoitelmiin ole 

juuri raportoitu. Positiivisista tunteista opettajat kirjoittavat lähinnä niissä yhteyksissä, kun 

he ovat huomanneet musiikinilon säilyneen oppilaan vaikeuksista huolimatta. 

Laulu- ja soittointoa eivät tunnu nämä "pienet" murheet lannistaneen. Se on 

mielestäni toisaalta valtavan upeeta, toisaalta kertoo siitä ettei oppilas itse hahmota 

lainkaan mitä laulaessa tai soittaessa kenties pitäisi tapahtua. (Opettaja 1) 

Haastavista tilanteista opettajat kirjoittavat enemmän, mutta vain harva kuvaa omia 

tunteitaan itse opetustilanteissa tai niiden jälkeen. Yksi opettajista kertoo ihmetelleensä 

usein ääneen musiikintunnin jälkeen miten musiikki tuntui olevan oppilaalle niin vaikeaa. 

Joidenkin opettajien kirjoitelmista tunnetiloja voi aistia, vaikkei niitä ole kirjoitettu auki. 

Amusikon laulukokeesta kertova opettaja kuvaa ymmärtäneensä laulukokeen myötä, ettei 

koko vuoden harjoiteltu yhteislaulu ollut hahmottunut tälle oppilaalle lainkaan. 

Kerronnasta voi aistia välittyvän opettajan lievä järkytys siitä, että opettajan huomaamatta 

yksi oppilas on ollut täysin pihalla koko lukuvuoden. 
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Pitäessäni laulukoetta hänelle (olimme kahdestaan eri tilassa), hän ei olisi 

halunnut laulaa ja yritti lyödä leikiksi koko tilanteen. Kannustin häntä laulamaan 

mielestäni helpon ja tutun laulun, jota olimme vuoden mittaan usein laulaneet. 

Hänen laulussaan ei ollut lainkaan melodiaa eikä rytmiäkään löytynyt. Ymmärsin, 

että hänelle ei ole tuo paljon laulettu laulu hahmottunut millään lailla. (Opettaja 5)   

Kirjoitelmista välittyy tunne opettajien hämmennyksestä haasteen edessä. Selkeimpänä 

tunteena opettajien kirjoituksista erottuu turhautuminen. Tuloksettomalta tuntuva 

harjoittelu sekä hidas tai olematon eteneminen ovat aiheuttaneet turhautumisen hetkiä niin 

opettajille kuin oppilaillekin. 

Joskus pitkään pinnisteltäessä taisi päästä ihan itku sekä oppilaalta että opettajalta. 

(Opettaja 1) 

Opettaja opettaa kyseistä oppilasta mahdollisesti vain yhden vuoden ajan eikä siinä 

välttämättä näy kehitystä ollenkaan. (Opettaja 4)  

Kaikkonen kuitenkin muistuttaa, että erilaisen oppijan kohdalla oppimisnopeutta 

keskeisempää on se, että edistystä ylipäätään tapahtuu. Opettajan tulisi jaksaa ja muistaa 

hitaasta edistymisestä huolimatta uskoa jokaisen potentiaaliin oppia. (Kaikkonen, 2009, s. 

203; Kaikkonen, 2013, s. 28, 31.) 

Opettajat kertovat pohtineensa myös mahdollisuuksiaan keskittyä yhteen oppilaaseen 

muiden saaman ohjauksen kustannuksella.  

Opettajana koin, että tunnilla on vaikeaa hahmottaa missä kohtaa lopettaa yhteen 

oppilaaseen kohdistuva, sinänsä kannustava huomio. (Opettaja 1) 

Kaksi opettajaa nostaa esille tilanteen, joissa he ovat pohtineet moraalista vastuutaan, kun 

amusikon käsitykset omista taidoistaan eivät vastaa todellisuutta.  

Olen myös todennut, että he eivät ole hahmottaneet laulavansa aivan eri tavalla kuin 

muut laulavat. Lähes poikkeuksetta nämä yksilöt ovat halunneet esiintyä, jopa 

yksinlaulajina, vapaamuotoisissa "Lava on vapaa" -tapahtumissa, mikä on 

aiheuttanut eräänlaisen moraalisen ongelman: Päästääkö oppilas esiintymään, 

koska en voi ennakoida yleisön reaktioita, vai ei? Miten valmistella oppilasta siihen, 
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etteivät suosionosoitukset välttämättä olekaan sellaiset, joita tämä odottaa? 

(Opettaja 2) 

Selkein musiikin sosiaalisessa kontekstissa ilmenevä ongelma vaikuttaa opettajien 

kertoman mukaan olevan se, ettei amusikko itse ymmärrä laulavansa ja soittavansa 

virheellisesti. Heikko sävelkorkeuksien erottelukyky vaikuttaa amusikon 

palautemekanismin toimintaan, eikä hän siten osaa arvioida omia taitojaan eikä korjata 

suorituksiaan (Dalla Bella ym., 2009, s. 414). Opettaja voi suhtautua asiaan monella tapaa. 

Joku järjestää luokassa pienimuotoisempia esiintymistilanteita, kun taas joku antaa 

oppilaalle suoraa palautetta. Yksi opettajista oli sitä mieltä, etteivät taidot ole niin tärkeässä 

roolissa kuin oppilaan halu nauttia musiikista. 

Joillakin voi olla kuitenkin halua laulaa tai soittaa tai musisoida, vaikka heillä ei 

siihen ”talenttia” olisikaan. Mitäs sitten? Siitä vaan, jos kuitenkin haluaa. Tärkeintä 

on, että siitä pitää itse. (Opettaja 4) 

Edellisen lausuman  kirjoittanut opettaja on tavoittanut tärkeän erityismusiikkikasvatuksen 

lähtökohdan: jokaisella on oikeus nauttia musiikista ja saada musiikinopetusta. Olisi 

kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että avoin ja kannustava asenne muuttuisi todeksi, eli 

kanavoituisi konkreettisiksi teoiksi. Tämä haaste voidaan nähdä ongelmana tai 

mahdollisuutena. Pitkälti siihen, miten opettaja kaikkien tasapainoiseen osallistumiseen 

musiikinopetuksessa suhtautuu, vaikuttaa opetukseen suunnattujen tukitoimien ja 

resurssien riittävyys. (Kaikkonen, 2013, s. 28, 30.) 

6.2.3  Aika- ja resurssipula 

Opettajien yhtenä hyvin vahvana viestinä aineistosta nousee heidän väsymyksensä 

resurssipulaan: opettajilla on liikaa oppilaita ja liian vähän aikaa, jotta he ehtisivät havaita 

oppimisen vaikeuksia tai auttaa amusian aiheuttamissa haasteissa. 

Tunti viikossa ei pitkälle riitä (eka- ja tokaluokilla), ja 3. - 6.-luokkalaisilla taas on 

niin paljon enemmän opiskeltavia sisältöjä, ettei systemaattiselle laulutaidon 

kehittämiselle ole ollut aikaa. (Opettaja 2) 

Resurssipulasta kärsivät tietysti ensisijaisesti oppilaat, jotka tarvitsisivat yksilöllisempää 

ohjausta ja runsaampaa tukea opettajaltaan.  
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Ongelmana näiden ”epämusikaalisten” kanssa on , että musiikintunteja on vähän 

ja oppilaita paljon, joten opettajan mahdollisuudet ohjata ko. oppilasta on 

rajalliset. (Opettaja 4) 

Yksi aineistopyyntööni vastannut opettaja ei ollut kohdannut amusiaa, mutta halusi 

kuitenkin kirjoittaa minulle kertoakseen ettei nykyisten luokkakokojen ja tuntimäärien 

vuoksi amusian kaltaisiin ongelmiin puuttuminen ei ole mahdollista. Opettaja 3 

kokemuksen mukaan kaikki oppilaat ovat massaa, josta erottuvat vain musikaaliset 

oppilaat.” Kuten lahjakkuuteen ja laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin liittyvässä alaluvussa 

(2.12) kirjoitin,  lahjakkaille oppilaille opetussuunnitelman vaatimukset ovat alimitoitetut 

aivan samoin kuin ne ovat liian vaativat laaja-alaisten oppimisvaikeuksien kanssa elävälle 

lapselle (Kuikka ym., 2010, s. 30). Tämä tulisi huomioida opetuksessa aivan samoin kuin 

lahjakkaat oppilaatkin. Olisi toivottavaa, että opettajat seuraisivat oppilaitaan etsien 

mahdollisia avun tarvitsijoita, jotta kaikkien oikeus oppimiseen ja täysipainoiseen 

osallistumiseen voitaisiin turvata. 

Vain yksi viidestä amusikkoa opettaneesta opettajasta mainitsee saaneensa apua 

koulunkäynninohjaajalta musiikintunneilla. Samainen opettaja on tunnistanut oppilaassaan 

yksilöllisemmän ohjauksen tarpeen, mutta toteaa epäsuorasti ettei se ole aina mahdollista. 

Hän olisi varmaan hyötynyt yksilöllisistä bassoharjoitushetkistä, kun olisi saanut 

rauhassa edetä henkilökohtaisessa ohjauksessa. (Opettaja 7) 

Kaikkonen (2013, s. 30, 34) kuuluttaa opettajien omaa vastuuta kaikkien osallistumisesta 

käytännön opetustilanteissa. Kaikkonen kuitenkin toteaa innon ja osaamisen rajallisuuden 

tulevan vastaan aika äkkiä, mikäli opetukseen ei ole suunnattu riittäviä resursseja. 

Aineistoni opettajat suhtautuvat aika- ja resurssipulaan alistuvasti. Opettajien kirjoitelmista 

käy selkeästi ilmi, että opetuksen laatu ja kaikkien oppilaiden osallisuus kärsii liian suurien 

luokkakokojen vuoksi eikä opettajat ehdi tutustua oppilaisiinsa vähäisen tuntimäärän 

vuoksi.  

6.2.4 Opettajien toiminta amusikon opetuksessa 

Opettajat eivät kerro toimistaan amusikon opetuksen eriyttämiseksi kovin runsassanaisesti. 

Vähäisestä kerronnasta voisi päätellä, etteivät opettajat ole osanneet toimia oppilaan 

kanssa. Toisaalta kerronta on saattanut vain ajautua kuvaamaan enemmän amusian 
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esiintymistä konkreettisten toimien sijaan. Usean opettajan kirjoitelmasta hahmottuu 

rakenne, jonka mukaan he vastaavat kirjoitelmia varten antamaani tehtävänantoon. Moni 

opettaja ottaa ajanpuutteen ja suuret luokkakoot esiin juuri siinä vaiheessa, kun he kertovat 

joitain esimerkkejä siitä, miten ovat amusikon opettamisessa pyrkineet eteenpäin. 

Kirjoitelmien rakenteesta voisi tulkita, että juuri aiemmin mainitsemani resurssien puutteet 

selittäisivät opettajien vähäisiä konkreettisia toimia amusikon opetuksen eriyttämiseksi. 

Joitain esimerkkejä opettajat kuitenkin antavat konkreettisista toimistaan amusikon 

opetuksessa. Lähinnä opettajat kertovat turvautuneensa perinteisiin metodeihin, kuten 

Kodályn käsimerkkeihin. 

Olen yrittänyt tukea melodialinjan oppimista siten, että olemme seuranneet kädellä 

melodian kulkua korkeammalle ja matalammalle. (Opettaja 2) 

Toinen opettaja kertoo pyrkineensä helpottamaan säveltasojen ymmärrystä kuvaamalla 

korkeita säveliä kirkkaiksi lintuääniksi ja matalia säveliä möreiksi karhuääniksi. 

Laulukokeessa eivät hahmottaneet ylä- tai alaääniä (mitkä kuulostavat mielestäsi 

korkeilta, kirkkailta lintuääniltä, mitkä matalilta, möreiltä karhuääniltä?), [– –]. 

(Opettaja 1) 

On tärkeää varmistua, ettei opettajan päätelmät oppilaan musiikillisen hahmottamisen 

ongelmista johdu oppilaalle epäselviksi jääneiden musiikillisten käsitteiden käytöstä. 

Edellisen lausuman kirjoittanut opettaja kiersi musiikilliset käsitteet ja niiden 

mahdollisuuden aiheuttaa epäselvyyttä antamalla oppilailleen käsitteitä vastaavat 

mielikuvat avuksi korkeiden ja matalien äänien hahmottamiseksi. Perinteiset metodit ovat 

perinteisiä varmasti syystä, mutta olisi kuitenkin tarpeen pohtia sitä, ovatko ne riittäviä.  

Opettaja 2 mukaan oppilas voi tuoda ylemmillä luokilla osaamistaan esiin mekaanisen 

ulkoa opettelun avulla. 

Onneksi ylemmillä luokilla musiikin osaamistaan voi osoittaa soittimilla, joihin voi 

opetella sormitukset. (Opettaja 2) 

Mekaaninen ulkoa opettelu voi olla yksi keino osoittaa opetelleensa soittoläksyn, mutta 

musiikillisesta kehittymisestä, uuden oppimisesta tai soittamisen ilosta se ei kerro mitään. 

Ulkoa opettelun avulla oppilas voi ehkä selviytyä soittokoetilanteesta, mutta paljon 
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mekaanista suoritusta tärkeämpää olisi kyetä tarjoamaan ja kannustamaan oppilasta 

musiikilliseen elämykseen ja onnistumisen kokemukseen. 

Opettajat pohtivat kirjoitelmissaan myös kannustuksen ja painostuksen hienoa rajaa. 

Oppilaan kova yritys ja epäonnistuminen yrityksestä huolimatta harmittaa myös opettajaa. 

Opettaja 4 toteaa ”antaneensa olla”, mikäli huomaa oppilaan ahdistuvan kannustuksesta tai 

muiden painostamisesta. Opettaja kuitenkin pohtii, voisiko harjoittelulla saada tuloksia 

aikaan. 

Jos näkee, että oppilas todella yrittää ja yrittää eikä onnistu, niin monesti kuitenkin 

yrittää kannustaa oppilasta nauttimaan musiikista omalla laillaan. Kaikki eivät 

nauti laulamisesta tai soittamisesta vaan täytyy löytää oma tapa ”käyttää 

musiikkia”. Vaikeaa on, jos asia alkaa ahdistaa ja joku painostaa kovasti. Silloin 

olen antanut yleensä asian olla. Tulee kuitenkin miettineeksi, josko harjoittelulla ja 

innostuksella voisi asian korjata. (Opettaja 4) 

Harjoittelun on todettu parantavan myös amusikkojen laulutaitoa sekä 

rytminkäsittelytaitoja, joten varmasti siitä voisi olla hyötyä musiikinopetuksessa myös 

koulussa. Koulukontekstissa aika- ja resurssipula tulevat kuitenkin hyvin pian vastaan. 

Opettajalla ei ole mahdollisuutta harjoitella yhden oppilaan kanssa niin paljon, kuin 

amusikon tarpeet vaatisivat. Oleellista olisi kuitenkin muistaa, että pienetkin 

edistysaskeleet ovat tärkeitä.  

Konkreettisten musiikinoppimista tukevien toimien sijaan useampi opettaja mainitsee 

antaneensa amusikoille mahdollisuuden kompensoida soitto- ja laulutaidon puutteita 

kirjallisilla tehtävillä. 

Kaikki ovat pärjänneet hienosti musiikin ns. "akateemisissa", kirjallisissa 

osuuksissa: historiaa, tyylisuuntia, säveltäjiä, maailmanmusiikkia, bändejä, 

artisteja yms. asioita opiskeltaessa ovat olleet aidosti kiinnostuneita ja pärjänneet 

myös kokeissa kenties kuunteluosuuksia lukuun ottamatta vallan mainiosti. 

(Opettaja 1) 

Kompensointi muissa tehtävissä, kuten musiikin osalta kirjallisissa esitelmissä tai kokeissa, 

sekä osaaminen muissa oppiaineissa ovat erityisen oppimisvaikeuden lohdullisia puolia. 

Vaikka soitto ei suju tai laulutaito kehittyy erityisen hitaasti, voi oppilas kuitenkin 
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suoriutua oppiaineesta ja saada onnistumisenkokemuksia hyödyntämällä vahvuuksiaan 

muilla osa-alueilla. (Kuikka ym., 2010, s. 33.) Opettajan tulee kuitenkin pitää huoli, ettei 

amusikko saa vapautusta musisoinnista kokonaan. Erityisen oppimisvaikeuden osalta voi 

käydä myös niin, että amusikko alkaa vältellä musisointia negatiivisten kokemusten 

vuoksi. Opettajan tehtävä on turvata myös amusikon oikeus saada musiikinopetusta ja 

kehittää musiikillisia taitojaan. 

Kukaan opettajista ei kerro pyytäneensä tai saaneensa musiikinopetukseen apua 

erityisopettajalta. Erityisopetus onkin peruskoulun musiikinopetuksessa melko harvinaista, 

sillä käytännössä erityisopetus keskittyy kielen ja matematiikan opetukseen (Kaikkonen, 

2009, s. 204). Samoin kuin oppimisvaikeuksien luonteen määrittelyssä, myös tässä 

yhteydessä on tarpeen pohtia sitä, miksi akateemiset aineet tuntuvat saavan osakseen 

merkittävästi enemmän resursseja ja huomiota kuin taito- ja taideaineet. Kaikkonen (2009) 

toteaakin, että eriyttäminen ja tuen tarjoaminen tapahtuu yleensä musiikinopettajan 

toimesta, sillä musiikinopetuksessa erilaisten oppijoiden tukeminen onnistuu hyvin 

käytettäessä monipuolisia työtapoja. Musiikin osalta ei siis juuri tehdä henkilökohtaisia 

opetuksen järjestämistä koskevia suunnitelmia (HOJKS), joiden avulla liian vaativaksi 

käyneitä opetussuunnitelman vaatimuksia voidaan yksilöidä.  

6.3 Amusikko ja muu luokka musiikinopetuksessa 

Opettajien kirjoitelmissa on useita ilmauksia siitä, kuinka amusikon osallistuminen 

musisointiin muun luokan mukana on ollut paikoin haasteellista. Haasteena koetaan 

erityisesti se, ettei amusikko itse ymmärrä laulavansa tai soittavansa täysin epävireisesti tai 

epärytmissä.  

Joskus on tullut kiusallisia tilanteita, kun rumpurytmi ei onnistu, vaikka kuinka 

opettaja tai muu oppilas yrittää vieressä takoa rytmiä tai jopa ohjaa omalla 

kädellä. Takoo vastaan… ja muut yrittävät pysyä epärytmissä mukana.;) (Opettaja 

4) 

Peretz ja Hyde (2003) mainitsevat, että amusikot voivat olla haluttomia tunnustamaan 

amusian heille aiheuttamia vammoja, koska he kokevat ne erityisesti sosiaalisena 

vammautumisena. Pahinta heille on amusian aiheuttama, ihmisluonnolle tyypillinen 

sensitiivisyyden puute. (Peretz & Hyde, 2003, s. 366.) Sensitiivisyyden puutteella 
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tarkoitetaan kyvyttömyyttä arvioida omaa osaamistaan suhteessa muihin ja musiikilliseen 

kokonaisuuteen. Sinänsä positiivinen innokkuus musiikkia kohtaan lisättynä 

sensitiivisyyden puutteeseen voi aiheuttaa hyvinkin kiusallisia tilanteita.  

Opettajat kertovat, että amusia aiheuttamat vaikeudet osallistua yhteissoittoon ilmenevät 

ensisijaisesti yhteiseen sykkeeseen osallistumisen haasteina. Vaikka esimerkiksi opettaja 1 

mainitsee, että ”homma ei edennyt ja sen huomasivat myös muut oppilaat”, opettajat eivät 

kuitenkaan kerro muiden oppilaiden tehneen amusikon osallistumisesta sen suurempaa 

numeroa. Eräs opettaja pohtiikin yhteissoittoon osallistumisen olevan luultavasti 

amusikolle itselleen kaikkein kiusallisinta.  

Tulee miettineeksi myös oppilaan kannalta, kuinka kiusallista on osallistua 

yhteissoittoon, kun ei ymmärrä ympäröivää äänimaailmaa ja pitäisi siihen 

osallistua. (Opettaja 4) 

Sen lisäksi, että osallistuminen aiheuttaa kiusallisia tilanteita puolin ja toisin, amusialla voi 

olla myös suuri merkitys oppilaan osallisuuteen musiikintunnilla ja koko luokkayhteisössä. 

Mikäli opettaja ei osaa huomioida amusian oppilaalle aiheuttamia haasteita, voi 

yhteissoittoon osallistuminen olla amusikolle todella epämiellyttävä kokemus. 

Epäonnistumiset tai kokemus siitä, ettei pysty toteuttamaan yhteistä sykettä tai pientä 

soittotehtävää ryhmän osana, voivat aiheuttaa kolhuja oppilaan pystyvyysodotuksiin ja 

itsetuntoon. Pitkään jatkuessaan tällaiset kokemukset voivat aiheuttaa oppilaalle tunteen 

siitä, ettei hän ole musikaalinen, osaa laulaa tai kykene soittamaan. Tällöin oppilas kokee 

musisoinnin helposti vain mahdollisuudeksi epäonnistua eikä halua enää osallistua. 

Seppälän (2010, 105) mukaan alhaiset pystyvyysodotukset johtavat helposti myös 

vaikeuksiin luokan sosiaalisessa yhteisössä. 

Ensisijaisesti olisikin tärkeää pyrkiä estämään edellä kuvattu negatiivinen kierre. Se vaatii 

opettajalta tietoa ja taitoa tunnistaa amusiaan viittaavia musiikin oppimisessa ilmeneviä 

haasteita ja kohdentaa oppilaaseen tarvittavaa tukea. Yhtälailla kuin musiikin tunneista voi 

tulla oppilaalle epäonnistumisten jatkumo, ne voivat olla myös mahdollisuus kokea 

onnistumisen iloa ja positiivista vuorovaikutusta muiden oppilaiden kanssa. Toisaalta 

oppilas, jolla on erityisiä oppimisvaikeuksia lukuaineissa, voi kokea taito- ja taideaineet 

hyvin voimaannuttavina mahdollisuuksina onnistua ja nauttia omasta osaamisesta. 

Seppälän (2010, s. 104) mukaan juuri onnistumisenkokemukset vahvistavat parhaiten 
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oppilaan pystyvyysodotuksia. Saarikallio (2010) tuo esiin musiikin vahvistavan 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä on erittäin tärkeä tekijä luokan yhteishengen sekä 

nuorten kasvun ja kehityksen kannalta. Myös minäkuvan ja identiteetin työstäminen ovat 

erittäin tärkeitä asioita erityisesti yläkouluikäisille nuorille, ja siinä musiikinopetus voi olla 

yksi merkittävä työkalu (Saarikallio, 2010, 283.)  
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7 POHDINTA 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä musiikkia opettavat opettajat kertovat 

amusikon opettamisesta peruskoulun musiikintunneilla. Seitsemän opettajaa kirjoittivat 

aiheesta vapaamuotoisesti ja kertoivat kohtaamisestaan amusikon kanssa.  

7.1 Tulosten yhteenveto 

Yhtenäisin ja selkein opettajien kirjoitelmista noussut asia oli turhautuminen resurssien 

puutteeseen amusikkojen ja muiden tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. 

Koulunkäynninohjaajien saati erityisopettajien apua on saatavilla musiikintunneille vain 

harvoin eikä oppilaiden yksilölliselle ohjaamiselle ole aikaa riittävästi. Opettajat myös 

kokivat, että oppilaita on liian paljon liian suurissa ryhmissä. Toisaalta se, että 

musiikinopetusta on välillä vain yksi tunti viikossa, vaikeuttaa opettajien mahdollisuuksia 

oppia tuntemaan oppilaiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä tarjota tarvittavaa tukea 

oppimiselle. Koska opettajat kertoivat hyvin vähän siitä, miten ovat amusikko oppilaiden 

kanssa toimineet, voi varovasti arvella ettei amusikon tukemiseen ole opetuksessa tällä 

hetkellä osaamista tai mahdollisuutta. Musiikintunnit ovat myös luonteeltaan sellaisia, että 

opettajan on haasteellista järjestää henkilökohtaista ohjausta tukea tarvitsevalle oppilaalle. 

Eräs opettajista toteaa kirjoitelmassaan, että johtuen luokkakokojen suuruudesta ja 

viikkotuntien vähyydestä ”kaikki oppilaat ovat massaa, josta erottuvat vain musikaaliset 

oppilaat.” Kommentti herättää hyvin monenlaisia ajatuksia. Lausuma on suorastaan 

järkyttävä, mutta varmasti monen opettajan aito kokemus. Tällaiset ryhmästä erottuvat 

”musikaaliset oppilaat” ovat usein opettajalle suuri helpotus, sillä heidän osaamisensa voi 

aluksi kannatella koko luokan yhteissoittoa ja auttaa näin koko ryhmää eteenpäin. Kuikan 

ym. (2010) mukaan kehityksellistä lahjakkuutta pidetään ihmiselle pysyvänä 

ominaisuutena ja kognitiivisen lahjakkuuden ajatellaan auttavan oppilasta erilaisissa 

kognitiivisissa vaatimuksissa. Tarkoittaako tämä sitä, yhtälailla että heikot kognitiiviset 

kyvyt ovat ihmisen pysyvä ominaisuus? Tällöin on erityisen huolestuttavaa, että 

nimenomaan hyvin pärjäävät oppilaat nousevat opetuksessa esiin massasta ja kiinnittävät 

opettajan huomion. Jos opettaja seuraa oppilaitaan vain siitä näkökulmasta kuka osaa ja 

onnistuu hyvin, tukea tarvitsevat oppilaat jäävät jalkoihin. Opettajien tulee tarkkailla 

oppilaitaan myös siitä näkökulmasta, kenelle yhteisiksi osoitetut oppimistavoitteet ovat 
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mahdollisesti liian vaativia ja kuka hyötyisi oppimisen tukemisesta. Tämän tutkimuksen 

aineistossa esitettyjen kuvausten perusteella Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2016, s. 265–265) mainitut musiikin oppimistavoitteet eivät voi täyttyä, mikäli 

oppilas ei pysty osallistumaan yhteissoittoon, laulamaan luontevalla äänenkäytöllä tai 

liikkumaan musiikin mukana. Amusikko joutuu helposti eriarvoiseen asemaan 

opetuksessa, joka on epäoikeudenmukainen sekä laiton tilanne (esim. Yhdenvertaisuuslaki 

1999/731 § 6). Oppilaalla on myös ”laillinen oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta 

muun opetuksen ohessa” (1998/628 § 16).  

Opettajat toivat kirjoitelmissaan selkeästi esille, etteivät he ole juuri aiemmin törmänneet 

tutkimustietoon amusiasta. Luultavasti osittain myös tästä syystä opettajat kertoivat hyvin 

niukkasanaisesti siitä, miten he ovat amusikkojen kanssa toimineet. Jotta amusia osattaisiin 

tunnistaa ajoissa ja kaikkien oppilaiden lailliset oikeudet yhdenvertaisuuteen ja tarvittavaan 

erityisopetukseen voitaisiin turvata, tulisi opettajankoulutusta kehittää lisäämällä niin 

luokanopettajien kuin musiikinopettajienkin koulutukseen erityismusiikkikasvatuksen 

sisältöjä. 

Musiikinopetusta pidetään helposti vain musiikillisia elämyksiä tarjoavana, koulutyötä 

keventävänä oppiaineena (Kaikkonen, 2009, s. 204–205). Musiikista annettavat kirjalliset 

tehtävät, läksyt tai kokeet voivat joidenkin opettajien mielestä olla jopa kyseenalaisia. 

Opetusalan ammattilaiset pohtivat laajasti myös sitä, pitäisikö musiikin kaltaisista 

taideaineista antaa numeroon perustuvaa arvosanaa. Koen, että toisaalta kirjalliset välineet 

ja musiikin systemaattinen opetus voivat olla opettajalle hyvä apuväline oppilaiden 

henkilökohtaisen musiikillisen historian ja osaamisen havainnointiin ja esiin tuomiseen. 

Pidän itsekin tärkeänä, että musiikintunnit käytetään tehokkaasti itse musisointiin sekä 

elämyksellisyyteen eikä turhaan paperien pyörittelyyn. Kuitenkin sopivat lähtötasotestit ja 

perustaitojen systemaattinen opetus sekä arviointi ovat tärkeitä välineitä kun pyritään 

havaitsemaan amusiaa ja muita musiikinoppimiseen vaikuttavia oppimisen haasteita. 

Musiikin oppikirjat ovatkin alkaneet kehittyä kohti systemaattista etenemistä, joka on 

monissa muissa kouluaineissa itsestään selvyys. Mikäli oppimisen haasteet jäävät 

opettajalla havaitsematta, oppilas ei saa tarvitsemaansa tukea oppimiselleen. Ajatus siitä, 

että amusikko käy koko peruskoulunsa kärsien musiikista ja musiikinopetuksesta 

oppimisvaikeutensa vuoksi, on järkyttävä.  
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Vaikka kielellisillä taidoilla ja musiikilla on tutkimusten mukaan selkeä yhteys, ei kukaan 

opettajista tuonut esiin mitään liittyen amusikkojen kielelliseen osaamiseen. Se, etteivät 

kielelliset taidot ole nousseet kirjoitelmista mitenkään esiin voi johtua esimerkiksi siitä, 

etteivät opettajat osaa etsiä tällaista yhteneväisyyttä. Toisaalta myös se, ettei suomi ole 

tooninen kieli, voi häivyttää vaikutusten ilmenemistä. Patelin (2011) esittämät näkökulmat 

kielellisten ja musiikillisten prosessointien yhtäläisyyksistä on kuitenkin syytä pitää 

mielessä, sillä jatkotutkimusten tulokset voivat vielä tarjota merkittäviä ratkaisuja musiikin 

tai kielellisten erityisvaikeuksien kuntouttamiseen. Myös oppimisvaikeuksien 

kartoittamiseen yleensä tulisi peruskoulussa keskittyä enemmän, sillä oppimisvaikeudet 

harvoin tottelevat oppiainerajoja. Aineenopettajilla ei aina ole kovin kattavaa käsitystä 

oppilaiden menestymisestä tai ongelmista muissa oppiaineissa ja siksi tärkeitä huomioita 

oppimisvaikeuksien laajuudesta voi jäädä pimentoon. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy oleellisesti tutkijan objektiivisuus, joka 

koostuu havaintojen luotettavuudesta ja puolueettomuudesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 

135.) Arvelin tutkimusta aloittaessani, että opettajat eivät tiedä amusiasta paljoakaan 

eivätkä mahdollisesti osaa toimia amusikon kanssa. Muutaman kerran aineistoa 

analysoidessani ja analyysiä raportoidessani päätin viheltää pelin poikki ja jatkaa 

seuraavana päivänä, sillä koin omien oletusteni ja asenteitteni alkavan vaikuttaa liikaa 

analyysin tulkintaan. Oma kiinnostukseni oppimisvaikeuksia kohtaan ja kokemukseni siitä, 

ettei koulujen musiikinopetuksessa osata tukea erilaisia oppijoita riittävästi, vaikuttaa 

varmasti tulkintaani ja asioihin, joita olen nostanut kirjoitelmista raporttiin. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei kuitenkaan voida välttyä tutkijan omilta näkökulmilta ja niiden 

vaikutuksilta aineiston tulkintaan, sillä tutkija luo koko tutkimusasetelman. Laadullinen 

tutkimus tunnustaa sen, että inhimillinen tutkija tarkastelee aineistoa aina jossain määrin 

omasta näkökulmastaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 136.)  

Myös se, miten todellisuus on onnistuttu kuvaamaan, on yksi tärkeä laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden kriteeri (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 134). Tässä 

tutkimuksessa vastuu todellisuuden kuvaamisesta on kirjoitelmat kirjoittaneilla opettajilla, 

sillä he jättivät minulle valmiit kirjalliset kuvaukset kokemastaan todellisuudesta amusikon 

opettamisesta. Toisin kuin haastattelun tai vaikkapa observoinnin kohdalla, tässä 
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aineistossa tutkija ei ole voinut tulkita tilanteita aineiston tuottamisen vaiheessa. Olen 

voinut vaikuttaa todellisuuden kuvaukseen omalla tulkinnallani vasta aineiston analyysin ja 

tulkinnan vaiheessa. Kerronnallisuus perustuukin sille ajatukselle, että kertomukset ovat 

tiedon syntyprosessin ydin. Kerronnallisuuteen kuuluvan konstruktivistisen 

tiedonkäsityksen mukaan todellisuus rakentuu kertomusten kautta. (Heikkinen, 2010, s. 

147.)  

Opettajat ovat itse valinneet mitä kirjoittavat ja voineet tarkistaa jättämänsä kirjoitelman 

ennen lähettämistä. Haastattelutilanteessa näin ei usein ole, vaan informantti kertoo 

ajatuksistaan suullisesti eikä niiden tarkistaminen ja arviointi ole jälkikäteen yleensä 

mahdollista. Kirjoitettu kertomus on kirjoittajansa arvioitavana, täydennettävä ja 

tiivistettävänä hänen silmiensä alla lähetyshetkeen saakka. Tällöin sosiaalinen kontrolli 

saattaa viedä aineistosta jotain. Kujalan (2006) mukaan sosiaalinen kontrolli tarkoittaa sitä, 

että “kaikkea ei voi paljastaa”. Kujala (2006) viittaaman Bourdieun (1998) mukaan 

kirjoittaja saattaa sortua myös elämäkerralliseen harhaan, jolloin tarinasta jätetään siihen 

sopimattomat kohdat pois ja taas jotkut toiset tapahtumat rakennetaan merkittäviksi 

kokonaisaikomuksen mukaisesti. (Kujala, 2006, s. 31, 39–40.) Omassa tutkimuksessani 

kirjoitelmien ohjeistuksessa pyysin opettajia kertomaan muun muassa siitä, miten he ovat 

toimineet amusikko-oppilaiden kanssa. Tämä puoli jäi kirjoitelmissa melko vähälle. 

Kukaan opettajista ei kuitenkaan ilmaissut, ettei ole osannut toimia tai ettei olisi tehnyt 

mitään. Toimintatavoista ei kuitenkaan ole haluttu kertoa kovin runsassanaisesti. Onkin 

aiheellista pohtia, mitä opettajat ovat ehkä halunneet jättää kertomatta. Haastattelujen 

avulla olisin voinut saada tarkempaa tietoa juuri tätä alakysymystä varten ja esittää 

täsmentäviä kysymyksiä näitä toimintamalleja kartoittaakseni.  

Koostin viitekehykseni pitkälti omasta mielestäni valmiiksi ennen aineiston analyysin 

aloittamista. En kuitenkaan ollut osannut ennakoida kaikkia aineistosta nousevia teemoja ja 

päädyinkin täydentämään viitekehystäni analyysin edetessä. Lisäsin viitekehykseen 

aineistoon syventymisen myötä sosiaalista vuorovaikutusta sekä musikaalisuutta 

käsittelevät alaluvut. Näitä teemoja en osannut ennakoida nousevan aineistosta. Olisinko 

osannut kohdentaa kirjoitelmien johdantoa tai tehtävän antoa paremmin, jos olisin osannut 

ennakoida näiden teemojen nousevan aineistossa keskeisiksi? Mahdollisesti olisin voinut 

antaa näihin teemoihin tarkentavia kysymyksiä opettajien kirjoitelmien pohjaksi ja siten 

ohjata aineiston tuottajia kertomaan aiheesta syvällisemmin. Tarkentavat kysymykset 
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olisivat olleet tarpeen joka tapauksessa, sillä siten olisin voinut saada opettajilta hieman 

pidempiä ja yksityiskohtaisempia kirjoitelmia.  

Tutkimuksen sisällönanalyysi oli teoriaohjautuva. Muodostin analyysiyksiköt aineiston 

pohjalta, mutta aikaisempi tietoni amusiasta ohjasi mm. teemojen hahmottelua ja 

alaluokkien muodostamista. Kun ryhdyin kokoamaan alaluokkia yhteen, pyrin 

hahmottelemaan pääluokat amusiaan liittyvän tutkimustiedot ohjaamana. Aiempi 

tutkimustieto vaikutti lähinnä amusian ilmenemistä kuvaavan pääluokan järjestelyyn. 

Opettajan kokemukset amusikon opettamisesta sekä amusikon vuorovaikutussuhteet olivat 

teemoja, jotka nousivat omiksi pääluokikseen aineistolähtöisesti. Aineiston tulkintaa oli 

kuitenkin teoriaohjautuva. Etsin opettajien lausumille vertailukohtia ja tein johtopäätöksiä 

aiemman tutkimustiedon perusteella vaikka tulkintaa ei ohjannutkaan mikään yksittäinen 

teoria.  

Aineiston saatavuus oli paikoin ongelmallista, kuten aineiston tuottamisesta kertomisen 

yhteydessä toin esille. Amusia ilmiönä ei ollut opettajien palautteen mukaan kovin helposti 

lähestyttävä sen vierauden vuoksi. Myös aineiston tuottamisen ajankohta asetti omat 

haasteensa tutkimuksen etenemiselle. Onnistuin kuitenkin saamaan kirjoitelman 

seitsemältä opettajalta, mikä oli enemmän kuin olin uskaltanut odottaa. Opettajat kertoivat 

kokemuksistaan monipuolisesti, ja olin tyytyväinen saamaani aineistoon. Saadun aineiston 

analysointi sujui hyvin ja onnistuin luokittelemaan opettajien ajatukset selkeisiin pää-, ylä- 

ja alaluokkiin. Olin kuitenkin kerännyt opettajilta heidän yhteystietonsa mahdollisia 

lisäkysymyksiä varten. Minulla olisi ollut siis mahdollisuus ottaa yhteyttä neljään 

opettajaan ja tehdä haastatteluita lisäaineiston kartuttamiseksi. Harkitsin tätä vaihtoehtoa 

suoritettuani analyysin, koska opettajien kirjoitelmat olivat melko lyhyitä.  Harkitsin 

haastatteluita myös siksi, että vaikka kirjoitelmia kertyi yhteensä seitsemän, kaksi niistä 

olivat hyödynnettävissä vain joiltain osin. Haastatteluiden avulla olisin voinut myös 

syventää aineistoa niiden teemojen osalta, joita en osannut ennakoida aineistosta nousevan. 

Pohdittuani haastatteluiden tekemistä tulin kuitenkin siihen tulokseen, että kirjoitelmat 

muodostivat riittävän aineiston niiden monipuolisuuden ja laadun vuoksi.  

Opettajilla oli mahdollisuus jättää kirjoitelmansa Webropol-kyselylomakkeen avulla 

nimettöminä. Tarjosin heille kuitenkin mahdollisuutta jättää viimeisessä lomakkeen 

kohdassa yhteystietonsa, mikäli haluan kysyä heiltä lisää. Myös niiden kahden opettajan, 

joiden kanssa keskustelin vapaamuotoisesti tutkimuksestani ennen heidän osallistumistaan, 
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oli mahdollista osallistua anonyymisti. He eivät kertoneet keskustellessamme 

kokemuksistaan amusikoista minulle ja vastasivat lomakkeen kautta, jolloin en ilman 

yhteystietojen jättöä voi tietää mikä kirjoitelma on kenenkin.  

Kävin tutkimuseettisen pohdinnan aineistopyynnön johdantotekstiä kirjoittaessani, sillä 

opettajien kertomuksissaan kuvaamilta amusikoilta en käytännön syistäkään voinut pyytää 

suostumusta osallistua tutkimukseeni. Ensinnäkin se olisi estänyt opettajien 

nimettömyyden ja toisekseen useampi opettaja kertoi oppilaasta, jota ei enää opeta. 

Muotoilinkin johdantotekstin niin, että sen ensisijainen tarkoitus oli antaa opettajille 

pohjatietoja amusian luonteesta, ei työkaluja testata oppilaita. Varsinaista testiä tai sen osia 

en välittänyt opettajille juuri siitä syystä, että tarkoituksena ei ollut testata oppilaita 

MBEA-testillä. Painotin johdantotekstissä opettajien omaa arvioita amusian kuvauksen 

sopivuudesta oppilaisiin, joiden oppimisvaikeudet opettajilla nousevat mieleen. En voi siis 

olla varma, että tutkimukseni kohdistuu amusikkoihin. Voin vain luottaa opettajien 

arvioihin ja johdantotekstini informatiivisuuteen. Vastaajilla oli sähköpostiosoitteeni 

käytössään mahdollisia kysymyksiä varten.  

7.3 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkielma tekeminen on saanut minut pohtimaan useita jatkotutkimusteemoja.  Koska 

opettajat eivät kertoneet kirjoitelmissa kuvaamiensa amusikkojen taustatietoa, jäi 

harrastuneisuuden vaikutukset heidän osaamiseensa täysin vaille huomiota. Koska 

amusikkojen on tutkittu kehittyvän musiikillisissa taidoissa, olisi tärkeää tutkia 

musiikkiharrastusten vaikutuksia amusikon osaamiseen ja kehittymiseen myös 

peruskoulun musiikinopetuksessa.  

Raportoidessani opettajien kokemuksia amusian ilmenemisestä musiikintunneilla 

huomasin, että kirjoittivat musiikin havaitsemisesta ja tuottamisesta tekemättä eroa näiden 

toimintojen välille. Se, että amusikko ei pysty laulamaan puhtaasti ei tarkoita, etteikö hän 

kykenisi havaitsemaan melodian kaarrosta. Opettajat kertoivat hyvin usein tilanteista, 

joissa he arvioivat amusikon kykyä ymmärtää musiikkia musiikillisen toiminnan kautta. 

Opettajia pitäisikin ohjeistaa amusian yhteydessä tarkkailemaan MBEA-testin tavoin 

nimenomaan havaitsemiseen liittyviä taitoja sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, miten 

oppilas tuottaa musiikkia. Olisi siis tarvetta tutkia systemaattisia tapoja tarkkailla musiikin 
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havaitsemiseen liittyviä taitoja ja erottaa ne tavat musiikin tuottamisesta. Näin voitaisiin 

edetä kohti musiikin oppimisvaikeuksien varhaisempaa ja luotettavampaa tunnistamista. 

Amusian vaikutus oppilaan vuorovaikutukseen oli teema, joka nousi tutkimuksessa esiin 

hyvin vahvana ja yllättävänä. En osannut odottaa vuorovaikutuksellisuuden olevan 

amusian yhteydessä niin keskeistä. Opettajat toivat useissa kohdissa esiin amusikon 

kykenemättömyyden yhteissoittoon ja amusian vaikutukset amusikon ja muun luokan 

vuorovaikutukseen. En kuitenkaan usko, että amusikot olisivat täysin kykenemättömiä 

osallistumaan musisointiin. Olisi mielenkiintoista ja tärkeää tutkia, pystyvätkö amusikot 

nauttimaan yhteismusisoinnista ja saavuttamaan sillä niitä etuja, joita sillä on tutkittu 

yksilölle ja yhteisölle olevan. Amusikkojen omat kokemukset ryhmässä musisoinnista sekä 

tuen tarpeesta olisivat myös tärkeitä tutkimuksen kohteita matkalla kohti syvempää 

ymmärrystä siitä, miten amusikkoja voitaisiin koulumusiikissa tukea. 
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LIITTEET 

Liite 1: Johdanto amusiaan. 

 

 

 

Teen$ pro$ gradu$ –tutkielmaani$ peruskoulun$ opettajien$ kertomuksista,$ jotka$ käsittelevät$
heidän$kohtaamisiaan$oppilaiden$kanssa,$joilla$on$musiikkispesifi$oppimisvaikeus$eli$amusia.$
Toivon$saavani$opettajilta$vapaamuotoisia$kertomuksia$heidän$työskentelystään$peruskoulun$
musiikinopetuksessa$oppilaiden$kanssa,$joilla$on$selkeitä$vaikeuksia$musiikin$oppimisessa$ja$
joilla$voisi$opettajan$oman$arvion$mukaan$olla$amusia.$
$$$
Amusia$ on$$nimenomaan$ musiikin$ alueella$ esiintyvä$ kyvyttömyys$ käsitellä$ ja$ hahmottaa$
musiikin$ perusominaisuuksia$ normaalien$ oletusten$ mukaisesti.$ Ihminen,$ jolla$ on$ amusia$
(amusikko)$ prosessoi$ ja$ tunnistaa$ puhetta$ ja$ ihmisääniä$ sekä$ tavallisia$ ympäristön$ ääniä$
normaalisti.$ Tutkimusten$ mukaan$ (ks.$ lähteet)$ vaikeudet$ musiikillisten$ elementtien$
hahmottamisessa$ eivät$ liity$ älykkyyteen$ tai$ kouluttamattomuuteen.$ Amusia$ ei$ selity$
myöskään$musiikkikulttuurien$eroilla,$sillä$amusian$testaamiseen$kehitetystä$testistä$on$tehty$
eri$ kulttuuriympäristöissä$ niihin$ sopivia$ versioita.$ Amusiaan$ ei$ liity$ kuulovaurioita,$
muistisairauksia$tai$yleistä$kognitiivista$kyvyttömyyttä.$
!
MBEA$ (The$ Montreal$ Battery$ of$ Evaluation$ of$ Amusia)$ Ctestissä$ koehenkilöä$ testataan$
kuudella$ eri$ osaCalueella,$ jotka$ ovat$ asteikko,$ sävelkulku,$ intervalli,$ rytmi,$ metriikka$ ja$
musiikillinen$ muisti.$ Olen$ MBEACtestin$ eri$ osatestejä$ sekä$ tutkimustietoa$ (kts.$ lähteet)$
mukaillen$ muodostanut$ kuvauksen$ henkilöstä,$ joka$ testin$ perusteella$ voidaan$ todeta$
amusikoksi.$
!!!
Amusikko$ ei$ erota$ tai$ pysty$ nimeämään$ sävellajista$ selkeästi$ poikkeavaa,$ ”väärää”$ säveltä$
kuulemastaan$ melodiasta.$ Melodian$ ja$ sävellajin$ käsittelyn$ heikkous$ ilmenee$ usein$ myös$
kyvyttömyytenä$ laulaa$ tarkasti.$ Amusikko$ ei$ kuule$ hänelle$ tutussa$ melodiassa$ muuttuvaa$
intervallia$ tai$ erota$ rytmistä$ muutosta.$ Rytmin$ osalta$ amusia$ voi$ ilmetä$ käytännössä$
esimerkiksi$ siten,$ että$ amusikko$ ei$ kykene$ tunnistamaan$ ja$ korjaamaan$ omassa$
musisoinnissaan$ hänelle$ osoitettua$ rytmillistä$ virhettä.$ Amusikko$ ei$ kykene$ naputtamaan$
rytmisesti$ tarkasti$ hänelle$ tutun$ kappaleen$ mukana.$ Amusikolle$ myös$ musiikin$ metriikan$
käsittäminen$ voi$ olla$ vaikeaa.$ Tästä$ kertoo$ esimerkiksi$ kyvyttömyys$ erottaa$ marssiC$ ja$
valssimusiikkia$toisistaan,$vaikka$tyylit$olisivat$käsitteinä$hänelle$tuttuja.$Amusikon$on$hyvin$
vaikeaa$tunnistaa$hänelle$tuttuja$kappaleita$pelkän$melodian$perusteella,$kuulematta$sanoja.$
$
Amusikko$ei$kuitenkaan$täytä$välttämättä$kaikkia$edellä$mainitun$kuvauksen$tekijöitä.$Koska$
kyseessä$ovat$musiikin$perustaidot,$jotka$valtaosa$ihmisistä$omaksuu$saadessaan$ohjausta,$jo$
muutaman$ kriteerin$ täyttäminen$ kertoo$ amusiaan$ liittyvistä$ piirteistä.$ Amusiaan$ liittyvissä$
tutkimuksissa$(Anderson,$Himonides,$Wise,$Welch,$Stewart,$2012)$on$todettu,$että$amusia$ei$
kuitenkaan$ estä$ musiikin$ oppimista$ kokonaan.$ Tutkimuksessa$ MBEACtestin$ perusteella$
amusikoiksi$ todetut$henkilöt$ saivat$opetusta$ laulunopetuksen$ammattilaiselta.$Tutkimuksen$
tulokset$osoittavat,$että$amusikot$pystyivät$opetuksen$tuloksena$laulamaan$tarkemmin$ja$he$
saivat$ parempia$ tuloksia$ testissä,$ jossa$ heidän$ tuli$ arvioida$ oliko$ heidän$ peräkkäin$
kuulemansa$sävelet$tai$melodiat$samanlaisia,$vai$erilaisia.$
$
Amusian$ tutkimus$ on$ kaikin$ puolin$ tärkeää$ mm.$ siitä$ syytä,$ että$ amusia$ opittaisiin$
tunnistamaan$ riittävän$ ajoissa$ ja$ siten$ huomioimaan$ opetuksessa$mahdollisimman$ varhain.$
Myös$ opettajankoulutusta$ tulisi$ kehittää$ siten,$ että$ uusilla$ opettajilla$ olisi$ tutkimustietoon$
perustuvaa$osaamista$kohdata$ja$käsitellä$amusiaa$musiikinopetuksessa.$$
$
Olen$ kiinnostunut$ kuulemaan$ kokemuksistasi,$ mikäli$ olet$ opettanut$ musiikkia$ tähän$
kuvaukseen$ sopivalle,$ mahdolliselle$ amusikolle.$ Pyydän,$ että$ kirjoitat$ vapaamuotoisesti$
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kokemuksistasi*tällaisten*oppilaiden*kohtaamisesta*ja*opettamisesta.$Voit$kirjoittaa$myös$siitä,$
miten*oppilaan*vaikeudet*ilmenivät*ja*miten*tilanteessa*toimit.$
$
Voit$kirjoittaa$kirjoitelmasi$omassa$tekstinkäsittelyohjelmassasi$ja$siirtää$valmiin$kirjoitelman$
WebpropolCkyselyn$ vastauskenttään$ tai$ tiedostona$ lomakkeelle$ sille$ varattuun$ kohtaan$
(kohta$ 5).$ Suosittelen$ tekemään$ näin$ siitä$ syystä,$ että$WebropolCpohjan$ tallentamisessa$ on$
ollut$ joitain$ ongelmia$ ja$ toivon,$ etteivät$ kirjoitelmat$ jää$ tällaisten$ tekijöiden$ vuoksi$matkan$
varrelle.$Aineistoa$käsitellään$anonyymisti.$
$
Linkki$lomakkeeseen:$https://www.webropolsurveys.com/S/23654A776F6BC1A4.par$
$
Kiitän$suuresti$avustasi$tutkimuksessani!$
$
EmmiCLotta$Pöyhtäri$
emmilotta.poyhtari@gmail.com$
$
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$
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Liite 2: Aineistopyyntö 

“Hei, sinä peruskoulussa musiikkia opettava! Oletko kohdannut 
oppilaan tai useamman, joka tuntuu kärsivän suurista vaikeuksista 
hahmottaa ja oppia musiikin perustaitoja? Oletko pohtinut erityisesti 
musiikkiin liittyviä oppimisvaikeuksia? Oletko kuullut amusiasta? 
 
Teen pro gradu -tutkimusta peruskoulussa musiikkia opettavien 
kokemuksista amusian kohtaamisesta opetuksessaan. Mikäli mieleesi 
nousee oppilaita, joille musiikin perusominaisuuksien hahmottaminen 
ja käsittely ovat tuottaneet merkittäviä haasteita, pyydän sinua 
lukemaan tässä liitteenä olevan johdannon ja osallistumaan 
tutkimukseeni. Toivon saavani kuulla kokemuksistasi vapaamuotoisen 
kirjoitelman kautta. 
 

Kiitos ajastasi!” 

 


