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Tämän tutkielman tarkoitus on kartoittaa teknologiakasvatuksen integrointimahdollisuuksia 

musiikinopetuksen parissa yhden esimerkkitapauksen avulla. Tutkielman päämääränä on selvittää, kuinka 

tutkimuksen kohderyhmä suoriutuu teknologia- ja musiikkikasvatusta yhdistävästä 
ongelmanratkaisutehtävästä, ja mitä tutkittava kohderyhmä ajattelee kokemastaan teknologia- ja 

musiikkikasvatusta yhdistävästä teemapäivätyyppisestä opetuskokonaisuudesta. 

 
Teknologia on väistämätön osa meidän jokaisen arkipäiväämme. Me kohtaamme sitä nykyään valtavasti 

erilaisissa muodoissa elinympäristössämme. Tästä syystä teknologian ymmärtämisen tulisi kuulua myös 

jokaisen ihmisen yleissivistykseen samalla tavoin kuin luku-, kirjoitus- ja laskutaitokin. Tällöin se antaa 

ihmiselle välineen nykyaikaisen realistisen maailmankuvan jäsentämiseen. Teknologiakasvatuksen avulla on 
mahdollista yhdistää eri tiedon- ja taidonaloja teknologian oppimista varten. Musiikkia sen sijaan on pidetty 

vahvasti oppilaan tunne-elämän kehittymiseen ja itseilmaisun mahdollistamiseen kuuluvana luovana 

oppiaineena. Sillä on merkittävä vaikutus oppilaiden sosiaalistumisprosessiin esimerkiksi yhdessä tekemisen, 
oman minän kokemisen sekä toisten huomioon ottamisen kautta. Musiikki on teknologian tavoin oleellisesti 

mukana ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Sen vaikutusmahdollisuudet nyky-yhteiskunnassa ovatkin 

valtavasti kasvaneet vahvan teknologisen kehittymisen johdosta. Musiikkia on - ja tulee olla - mahdollista 
kokea lukuisin eri muodoin, myös koulussa. Syksyllä 2016 voimaan astuva uusi perusopetuksen 

opetussuunnitelma peräänkuuluttaa myös oppiainerajoja ylittävään toimintaan. Silloin oppilaiden 

monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa niiden ja muiden toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Näin 

ollen opetuksen tulee perustua moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. 
 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena toimintatutkimuksena kevään 2016 aikana. Tutkimukseen osallistui 

20 yhden Oulun alueen koulun kuudennen luokan oppilasta. Oppilaat osallistuivat teemapäivään, jossa 
tutustuttiin ensin ääneen fysikaalisena ilmiönä ja osana musiikkia sekä musiikkiteknologiaa. Tämän jälkeen 

oppilaat suorittivat ongelmanratkaisutehtävän, jossa tarkoituksena oli rakentaa esivalmisteltua rakennussarjaa 

käyttäen viritettävä kielisoitin hyödyntämällä aikaisemmin saatua esitietoa äänestä.  Teemapäivän viimeinen 

vaihe oli soittimien virittäminen ja kokeileminen.  Tutkimuksen aineisto kerättiin teemapäivän aikana 
osallistuvan havainnoinnin ja oppilaille teetetyn kyselyn keinoin. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä 

sisällönanalyysillä. 

 
Tutkimuksen tulokset osoittavat tutkimuksen kohderyhmän suoriutuneen ongelmaratkaisutehtävästä 

tehtävänannon mukaisesti ennen tehtävälle asetetun määräajan umpeutumista. Tähän johti yhteistyön lisäksi 
teemapäivänongelmanratkaisutehtävää edeltäneellä pohjatunnilla saatu opetuksellinen substanssitietous 

äänestä sekä sen yhteyksistä musiikkiin ja musiikkiteknologiaan. Tutkimuksen kohderyhmän voidaan myös 

todeta ajattelevan teemapäivästä hyvin positiivisesti. Tähän vaikuttivat ulottuvuudet, jossa kohderyhmä koki 
toimivansa uuden oppimisen ja konkreettisen tekemisen parissa. Teemapäivä koettiin monipuolisena 

kokemuksena, jota vastaavaa opetusta toivottiin järjestettävän myös tulevaisuudessa. Teemapäivä muodosti 

konkreettisen ja toiminnallisen ilmiökeskeisen oppimiskokonaisuuden, joka todettiin miellyttäväksi tavaksi 

järjestää opetusta. 

Asiasanat teknologiakasvatus, musiikkikasvatus, integrointi, ongelmanratkaisu, toimintatutkimus      
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1 JOHDANTO 

Teknologia on väistämätön osa meidän jokaisen arkipäiväämme. Sitä esiintyy joka puolella 

ja me kohtaamme sitä nykyään valtavasti erilaisissa muodoissa elinympäristössämme. Täs-

tä syystä teknologian ymmärtämisen tulisi kuulua myös jokaisen ihmisen yleissivistykseen 

samalla tavoin kuin luku-, kirjoitus ja laskutaitokin. Tällöin se antaa ihmiselle välineen 

nykyaikaisen teollisen yhteiskunnan maailmankuvan jäsentämiseen; maailman, jossa 

elämme. (Parikka 1997, 27, 31.) Tästä syystä koulujen tulisi kiinnittää nykytilannetta 

enemmän huomiota teknologiakasvatuksen sisällyttämiseen käytännön kouluopetukseen ja 

sen luomiin mahdollisuuksiin oppilaiden kokonaisvaltaisen, nykyistä todellisuutta vastaa-

vaan maailmaan kasvamisen ja siinä toimimisen mahdollistamiseen. 

Peruskoulun kokonaistavoitteisiin kuuluvat oppilaiden persoonallisuuden eheytymisen ja 

mielenterveyden edistämisen tavoitteet. Koulun tulee osaltaan vastata oppilaiden tunne-

elämää, mielenterveyttä ja esimerkiksi harrastusten kehittämistä edistävän opetuksen ja 

huollon kehittämisestä, koska koulun ja opettajien tulee kohdata ja nähdä oppilaat persoo-

nallisina yksilöinä, jotka poikkeavuuksistaan huolimatta voivat kasvaa yhteiskunnan toi-

miviksi ja yhteistoimintaan kykeneviksi toimijoiksi. Musiikkia onkin aina pidetty vahvasti 

oppilaan tunne-elämän kehittymiseen ja itseilmaisun mahdollistamiseen kuuluvana luova-

na oppiaineena. Kouluopetuksen kontekstissa sillä onkin merkittävä vaikutus oppilaiden 

sosiaalistumisessa yhdessä tekemällä, oman minän kokemisessa, kommunikoinnin kehit-

tämisessä eri muodoin sekä toisten huomioon ottamisessa. Musiikki on lapsille lähtökoh-

taisesti tuttua, koska se on oleellisesti mukana ihmisten jokapäiväisessä arjessa niin ilossa 

kuin surussa. Musiikin vaikutusmahdollisuudet nyky-yhteiskunnassa ovatkin valtavasti 

kasvaneet vahvan teknologisen kehittymisen johdosta, jolloin musiikkia on mahdollista 

kokea lukuisin eri muodoin. (Linnankivi, Tenkku ja Urho 1981,  366–367.)  

Nämä ajatuksen kuvaavat hyvin myös omia ajatuksiani ja lähtökohtiani siitä, miten tekno-

logiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa opiskelevana ja musiikkia koko elämäni 

harrastaneena henkilönä lähdin rakentamaan ajatusta pro gradu – tutkielmaani varten. 

Henkilökohtainen mielenkiintoni kohdistuu vahvasti molempiin opetussuuntauksiin, tekno-

logiakasvatukseen ja musiikkikasvatukseen, ja uskonkin tulevani tarvitsemaan tietoja ja 

taitoja niiden molempien toteuttamiseen tulevassa työssäni luokanopettajana. Teknolo-

giakasvatus integroituu aihepiireiltään suhteellisen helposti kouluopetuksessa esimerkiksi 
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teknisen työn opettamisen ja matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden yhteyteen. 

Aloin pohtia mahdollisuutta teknologiakasvatuksen sisällyttämisestä näiden loogisten vaih-

toehtojen lisäksi myös muiden oppiaineiden ja erityisesti musiikin opetukseen. Olisiko 

teknologiakasvatusta mahdollista toteuttaa musiikinopetuksen yhteydessä ja millä keinoin? 

Tein samaan aiheeseen pohjautuen myös kandidaatin työni, johon kirjallisuutta kartoitet-

tuani tuli nopeasti esille, että kirjallisuutta ja tehtyjä tutkimuksia koskien nimenomaan näi-

den kahden opetusalueen yhdistämisestä oli hyvin niukasti. Näin ollen tätä aihealuetta kä-

sittelevälle opinnäytetyölle oli mielestäni olemassa selkeä tarve, josta olisi mahdollista 

saada aikaan myös käytännön hyötyä. Yhteisen kirjallisuuden ja tehtyjen tutkimuksien 

puuttuessa tämän tutkielman teoriaosuudessa onkin keskitytty kummankin osa-alueen 

omaan kirjallisuuteen, joiden kautta on pyritty muodostamaan ajatusmalli niiden integraa-

tion toteutumisen mahdollisuuksista.  

Niin teknologiakasvatus kuin musiikkikasvatus pitävät sisällään ilmiöinä, käsitteinä, tutki-

muskohteina ja käytännön toimintana paljon laajempia kokonaisuuksia, kuin tutkielmaani 

varten rajatut määritelmät. Tarkoitukseni onkin käsitellä kumpaakin kokonaisuutta niin, 

että niistä rajautuu tutkielmaani vain oleellisimmat asiat. Tutkielmani tavoitteena on luoda 

näkökulmia teknologiakasvatuksen ja musiikkikasvatuksen yhdistämiseen tutkimalla niihin 

liittyvän kirjallisuuden perusteella muodostetun käsityksen toimivuutta ja hyödyllisyyttä 

käytännössä. Tarkoitus on tarkastella teknologiakasvatuksen ja musiikkikasvatuksen integ-

raation mahdollisuutta tämän tutkielman puitteissa toteutetun yhden tapauskohtaisen toi-

minnallisen opetuskokeilun perusteella, jonka tavoitteellista etenemistä voidaan kuvata 

matkaksi äänestä konkreettiseksi soittimeksi. Tutkimuksen päämääränä ei ole ohjeistaa tai 

luoda määritelmiä siihen, kuinka teknologiakasvatusta tai musiikinopetusta tulisi koulu-

maailmassa toteuttaa, yhdessä tai erikseen. Tarkoitus on tutkimukseen osallistuneen kuu-

desluokkalaisista koostuneen kohderyhmän suoriutumisen ja heidän kokemustensa perus-

teella pohtia mahdollisuuksia toimia käytännön opetustyön suunnittelussa ja toteutuksessa 

niin teknologia- ja musiikkikasvatusta kuin myös muitakin opetettavia aineita rohkeasti 

yhdistävän opetuksen keinoin.  

Ensimmäiseksi tutkielmassani keskitytään lyhyesti kasvatuksen käsitteen aukaisemiseen, 

joka luo käsitteellisen pohjan sitä seuraaville, ja siihen perustuville kasvatuksellisille osa-

alueille. Luvussa kolme käsitellään teknologian liittämistä kasvatuksellisen toiminnan yh-

teyteen sekä teknologiakasvatuksen erityispiirteitä. Luvussa neljä tarkastellaan musiikki-

kasvatusta sen ja siihen olennaisesti liittyvien äänen, musiikin ja musiikinopetuksen käsit-
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teiden määrittelyn tukemana. Viidennessä luvussa käsitellään teknologiakasvatuksen ja 

musiikkikasvatuksen integraation mahdollisuuksia vielä tämän tutkielman työstämisen 

aikaan voimassa olevan perusopetuksen opetussuunnitelman ja syyslukukaudella 2016 

voimaan tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman ilmiökeskeisyyden sekä musiikkitek-

nologian ja musiikkikasvatusteknologian tarkastelun kautta. Tutkielman kuudennessa lu-

vussa muodostetaan tutkimuksen tutkimuskysymykset sekä kuvataan sen empiiristä osiota 

aineistonkeruumenetelmineen, joka toteutettiin kahdellekymmenelle Oulun alueen koulun 

kuudesluokkalaiselle ääneen liittyvänä teknologia- ja musiikkikasvatukseen perustuvana 

teemapäivänä. Luku seitsemän keskittyy empiirisen osion aikana kerätyn aineiston ana-

lysointiin ja tutkimustulosten esittelyyn. Tutkielman pohdintaluvussa tarkastellaan tutki-

muksen ja sen tulosten eettisyyttä ja luotettavuutta. 
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2 KASVATUS 

Mitä on kasvatus, opetus ja oppiminen? Tämän tutkielman ollessa kasvatustieteellinen ja 

sen käsitellessä tarkoituksellisesti kasvatusta niin teknologian kuin musiikin opetuksen 

yhteydessä on oleellista keskittyä aluksi hieman kasvatuksen käsitteen aukaisemiseen kas-

vatustieteelliseen kirjallisuuteen pohjautuen. Siitä muodostettua näkemystä voidaan pitää 

perustana tutkielmassani luvuissa 3 ja 4 käsiteltäville teknologiakasvatuksen ja musiikki-

kasvatuksen käsitteille ja niistä muodostetulle käytännön toiminnalle, jota käsitellään tut-

kielman empiirisessä osiossa. 

Hirsjärvi (1983, 72–73) määrittelee kasvatuksen inhimilliseksi toiminnaksi, joka tähtää 

edellytysten luomiseksi kasvatettavan monipuoliselle kasvulle ja kehitykselle. Tässä kas-

vattajan ja kasvatettavan välisessä vuorovaikutuksessa on olennaista kasvuvirikkeiden tar-

jonta ja säätely, joilla haluttuja tietoja, taitoja ja kulttuuriperintöä välitetään. Kasvatus on 

aina sidoksissa vallitsevaan kulttuuriin ja inhimilliseen toimintaan sen piirteiden samalla 

määräytyen olemassa olevan yhteiskunnan rakenteen ja kehitystason mukaisesti. Kasvatus 

on toisaalta yhteiskuntaa koossapitävä ja säilyttävä instituutio sen kulttuurinomaisuuden 

eteenpäin siirtämisen valossa, ja toisaalta se on pitkälti yhteiskuntaa uudistava instituutio, 

koska kasvatuksessa keskeistä on myös vaikuttaa uuden kulttuurin syntymiseen edistämäl-

lä yksilöllisyyden ja ainutlaatuisuuden toteutumista jokaisen yksilön kohdalla. 

Siljanderin mukaan (2002, 24–28, 76) kasvatus on tavoitteellista, tarkoituksellista ja tie-

toista toimintaa, ja se tulisikin nimenomaan ymmärtää toimintana eikä prosessina. Kasva-

tuksen käsitettä jäsenneltäessä esiin nousee selkeästi sen neljä muodollista piirrettä: kasva-

tuksen intentionaalisuus, interaktiivisuus, interaktion epäsymmetrisyys sekä pakon ja va-

pauden ristiriita eli vaatimus itsenäiseen toimintaan. Intentionaalisuudella tarkoitetaan 

päämääräsuuntautuneisuutta, tarkoituksellista vaikuttamista kasvatettavan kasvu- ja sivis-

tysprosessiin. Kasvatuksen erityispiirteenä on kuitenkin, ettei tätä lopullista päämäärää 

voida ennakolta tietää. Interaktiivisuus kasvatuksen yhteydessä tarkoittaa, että kasvatus 

edellyttää vähintään kahden ihmisen, kasvattajan ja kasvatettavan välistä vuorovaikutus-

suhdetta ja yhteistoimintaa sekä tämän suhteen muotoutumista pedagogisesti.  Kasvattajan 

ja kasvatettavan välinen interaktio on vastavuoroista, mutta ei tasavertaista. Kasvatettava ei 

omaa yhtäläisiä toiminnallisia kompetensseja kuin kasvattaja ja tämä tekee kasvatuksesta 

omalaatuista. Kasvatuksen on tehtävä itsensä tarpeettomaksi, vapauttaa kasvatettava ohja-

usvallasta ja pakosta, jota kasvatus on toimintana kasvatettavalle aina merkinnyt. Toiselle 
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asetettu vaatimus tarkoittaa aina jonkinasteista vapauden ja itsenäisyyden rajoittamista, 

mutta kasvatuksessa tämä pakko on asetettu juuri kasvatettavan vapauden ja itsenäisyyden, 

yhteiskunnassa välttämättömien sosiaalisten ja taidollisten kompetenssien edistämiseksi, 

jotta kasvatettavalta vaadittava itsenäinen toiminta olisi mahdollista. Näin ollen kasvatus ei 

voi olla vain kasvatettavan yksilöllisen sivistysprosessin, individualisoinnin vaalimista, 

vaan sen tulee edistää myös yksilön yhteiskunnallistumista eli sosialisaatioprosessia. Tämä 

intressiristiriita, yksilön vapaan kasvuprosessin sekä manipulaation ja pakon välinen yhteys 

luovat jännitteen koko kasvatuksen alueelle.  

 

 

   

Kuvio 1. Pedagoginen suhde (Siljander, 2002) 

Kasvatuksen rakenne ja sen ydin muodostuvat pedagogisesta suhteesta, jonka perusrakenne 

voidaan kuvata Siljanderin (2002, 77–78) mukaan oheisella kuviolla. Sen peruselementit 

ovat kasvattaja, kasvatettava ja kulttuuri. Kasvatettava yksilö muodostaa kulttuu-

rin/yhteiskunnan kautta perussuhteen, jossa toteutuvat yksilöllinen sivistysprosessi, kult-

tuurin uusintaminen (tradition jatkuminen) ja kulttuurin uudistuminen (idea paremmasta 

tulevaisuudesta). Yksilöllisen sivistysprosessin ja kulttuurin uusiutumisen toteutuminen 

edellyttää kuitenkin kasvattajan toimintaa, koska kasvatettava ei vielä omaa kompetensseja 

oman sivistysprosessinsa eikä kulttuurin uusintamis- ja uudistamistehtäviensä toteuttami-

seksi.  Kasvattajalla on toisaalta myös kaksoisvastuu kummankin niin kasvatettavan kuin 
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yhteiskunnan suuntaan kasvattajana ainutlaatuiseen inhimilliseen olemassaoloon ja toimin-

taan.      

Dewey (1956, 9) asettaa kasvatuksen keskiöön kasvatettavan eli yleisesti ottaen lapsen. 

Lapsi on kasvatuksen alkupiste, keskiosa ja sen loppu; hänen kehityksensä ja kasvunsa on 

itsessään kasvatuksen ihanne. Dewey sanoo kaikkien kasvatuksellisten tutkimuksien ole-

van kuitenkin loppujen lopuksi vähemmän tärkeitä sille todellisuudelle, kun käsitellään itse 

lapsen kasvua; ne ovat vain välineitä, joita arvostetaan silloin, kun ne sattuvat palvelemaan 

kasvun tarpeita. Deweyn mukaan yksilön persoonallisuus ja luonne ovat enemmän kuin 

vain aihepiirejä kasvatuksen yhteydessä. Hänen mielestään juuri itsensä toteuttamisen tulisi 

olla kasvatuksen lopullinen maali pelkän asioiden tuntemuksen tai informaation sijaan, 

koska oman itsensä kadottaminen kaiken mahdollisen tiedon omaamisen kustannuksella 

olisi kaamea kohtalo niin kasvatuksen maailmassa kuin muuallakin.                                  

2.1 Opetus 

Opetuksella tarkoitetaan toimintaa, jolla on pedagoginen tarkoitus (kasvatuksellinen tarkoi-

tuksenmukaisuus eli pyrkimys edistää oppimista) ja joka on tietoista sekä suunnitelmallis-

ta. Tämän toiminnan tulee olla myös ammatillisesti organisoitua ja institutionalisoitunutta. 

Tästä syystä, vaikka opetusta voi tapahtua myös informaaleissa (koulujärjestelmän ulko-

puolisissa) yhteyksissä on opetuksesta ja opetustehtävästä muototutunut aikojen saatossa 

ammatti, joka edellyttää tiettyjä erityisvaatimuksia, kuten suunnitelmallista opetustointa. 

(Siljander 2002, 50, 53.) Opetus voidaan määritellä intentionaaliseksi kasvatustavoitteiden 

suuntaiseksi vuorovaikutukseksi, jonka päämääränä on mahdollistaa oppiminen. Se on 

koulun elämänpiiriin sijoittuva interaktiotapahtuma, joka ympäristötekijöitä säätelemällä 

tähtää kasvatettavien yksilöllisen kehityksen edistämiseen sekä heidän käyttäytymisen 

muuttamiseen asetettujen kasvatustavoitteiden mukaisesti oppimisen avulla. (Hirsjärvi 

1983, 131.) Uusikylän ja Atjosen (2000, 16–17) mukaan vuorovaikutus on opetuksen olen-

nainen piirre, mutta mikä tahansa vuorovaikutus ei kuitenkaan ole opetusta. Ollakseen ope-

tusta tämän vuorovaikutuksen tulee olla pedagogista ja sen tulee tapahtua koulun piirissä. 

Sitä ohjaa aina valtakunnallisesti määriteltyihin perusteisiin pohjautuva opetussuunnitelma, 

joka säätelee koulussa tapahtuvaa toimintaa. Opetus tapahtuukin yleensä erilaisten yksilöi-

den kesken sosiaalisessa yhteisössä, joissa opettaja toimii kokemuksensa ja koulutuksensa 

vuoksi opetustilanteen ohjaajana. Tästä syystä opettajan ja oppilaiden välinen suhde on 
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usein epäsymmetrinen, mutta oppilaiden iän karttuessa tämä suhde voi muuttaa muotoaan 

symmetrisemmäksi, jolloin vaikutusta tapahtuu niin kasvattajan kuin kasvatettavan suun-

taan. 

2.2 Oppiminen 

Oppiminen tarkoittaa käyttäytymisessä havaittavia pysyviä muutoksia, joiden voidaan sa-

noa ensisijaiseesti syntyneen olion ja ympäristön vuorovaikutuksesta joko ympäristön sys-

temaattisen vaikuttamiseen pyrkimisen tuloksena tai sen tahattoman toiminnan sivutuot-

teena. Oppimisen ilmiössä keskeistä on kokemuksen perusteella syntyneet käyttäytymisen 

muutokset verrattuna esimerkiksi fysiologisen kasvun johdosta tapahtuneisiin muutoksiin. 

(Hirsjärvi 1983, 136.) Kaikki oppiminen on uudelleen oppimista. Oppiminen on prosessi, 

jossa oppilas käy läpi aikaisemmat uskomuksensa ja ideansa käsiteltävästä aiheesta. Tämä 

mahdollistaa kyseessä olevan aiheen uudelleen tutkimisen ja tarkastelemisen samalla luo-

den sen pohjalta uusia, jalostettuja ideoita ja ajatuksia.  Eroavaisuudet ja erimielisyydet 

ovat myös tehokas tapa kuljettaa oppimisprosessia jouhevasti eteenpäin haastaen oppijaa 

luomaan uusia ajatusmalleja ristiriitojen pohjalta. Oppimisprosessi onkin liikkumista edes-

takaisin reflektion ja toiminnan sekä tunteen ja toiminnan välillä. Opettamisessa ja oppimi-

sessa tulisikin keskittyä enemmän itse prosessiin kuin päämäärään, sillä oppimisprosessi ja 

sen aikana muodostuneet tiedot ja taidot ovat huomattavan merkittäviä päämääriä jo itses-

sään. (Kolb ja Kolb 2008, 4.) Kasvatettavat kuitenkin oppivat paljon muutakin, kuin mitä 

opettaja on tarkoittanut, niin oppitunneilla kuin koulun ulkopuolella. Erilaiset yksilöt ko-

kevat ja suorittavat samat yhteiset tehtävät kukin omalla tavallaan ja seulovat sekä rakenta-

vat näin ollen opetustilanteesta tiedostamattaan omat yksilölliset vaikutelmansa. Opettajan 

on siis täysin mahdotonta hallita opetustaan niin, että oppiminen tapahtuisi vain ja ainoas-

taan hänen asettamiinsa suuntiin. (Koskenniemi ja Hälinen 1970, 24.) 

Kasvatuksen voidaan siis sanoa olevan inhimillistä, tavoitteellista, tarkoituksellista ja tie-

toista toimintaa, joka toteutuu interaktiona kasvattajan ja kasvatettavan välillä. Kasvattajan 

harjoittama ammattimaisesti organisoitu kasvatustoiminta nähdään opettamisena, jolla on 

pedagoginen tarkoitus eli tarkoituksenmukainen oppimisen edistämien. Oppiminen on en-

sisijaisesti kasvatettavassa tapahtuvia pysyviä käyttäytymisen muutoksia, joihin opetuksel-

la pyritään. Oppimisen suuntaa ja vaikutuksia on kuitenkin mahdotonta täysin hallita, ja 
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näin ollen opetus tähtääkin enemmän edellytyksien luomiseen kasvatettavan mahdollisim-

man monipuoliselle kasvulle ja kehitykselle. 
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3 TEKNOLOGIAKASVATUS 

Tässä luvussa käsitellään ensimmäiseksi teknologiakasvatukseen oleellisesti liittyvän tek-

nologian luonnetta sekä sen yhdistämistä opetukseen. Luvun loppupuoli keskittyy teknolo-

giakasvatuksen käsitteen aukaisemiseen koulumaailmaan liitettävänä ilmiönä. 

3.1 Teknologianopetus  

Sana teknologia tulee kreikankielisistä sanoista tekhne (taito) ja logos (tieto). Näin ollen 

teknologian voidaan nähdä tarkoittavan tiedon ja taidon yhdistymistä (Lindh 1997,  6). 

Nykyisessä tietoyhteiskunnassamme termit teknologia ja tekniikka rinnastetaan kuitenkin 

helposti synonyymeinä toisiinsa nähden, ja ne ovatkin kärsineet sen seurauksena inflaatio-

ta. Niiden välillä on kuitenkin merkittävä ero. Sana tekniikka (kreikan sana ”technikos”, 

adjektiivi sanasta ”tekhne”) viittaa tekemisen taitoihin ja tapoihin. Se on toiminnan tapa, 

jolla valmistetaan esimerkiksi ruukku, lyyra tai vipukaivo. Musiikin yhteydessä se voi tar-

koittaa kitaristin taitoa käsitellä soitintaan niin, että hän saavuttaa tarkoitusperänsä eli halu-

tun äänen tuottamisen. Sana teknologia vastaavasti on oppi, taito ja tieto kyseessä olevaa 

tekniikkaa koskien, eli esimerkiksi useita eri tapoja valmistaa ruukkuja, nostaa vettä tai 

opettaa musiikkia. Teknologia on siis pyrkimystä oppia, tutkia ja kehittää tekniikkaa eli 

toiminnan uusia tapoja. Se on oppia valmistamisesta, tekemisestä, päämäärän pääsemisestä 

ja keinoista tämän saavuttamisessa. (Ojala 2006, 15–16.) Näin ollen teknologiasta muodos-

tuu tekniikan yläkäsite (Lindh 1997,  9). Parikan (1997, 29) mukaan teknologia käsittääkin 

laaja-alaisesti teknisten laitteiden, raaka-aineiden, komponenttien, erilaisten teknisten jär-

jestelmien rakenteiden sekä tavaroiden ja palveluiden tuotannossa ilmenevien ekologisten, 

taloudellisten ja kulttuuristen ilmiöiden ymmärtämisen. 

Teknologia on voimakkaasti käytäntöön perustuvaa tiedettä ja toimintaa, mikä on mahdol-

listanut ihmisten nousun muun maapallon eliökunnan yläpuolelle. Sen avulla olemme pys-

tyneet luomaan elinympäristömme, elintarviketarjontamme, keinomme mukavuuteen ja 

terveyteen, matkustamiseen, kommunikointiin ja korkeakulttuuriseen taiteeseen - kuten 

esimerkiksi maalaamiseen, veistämiseen, musiikkiin ja kirjallisuuteen. Teknologia on il-

mennyt avun muotona aina silloin, kun ihmiset ova kohdanneet jonkin käytännön ongel-

man. Teknologia on olennainen osa ihmisten kulttuuria, koska se koskettaa laajasti ihmis-

kunnan omien tarpeiden kautta saavutettuja saavutuksia. (Black ja Harrison 1994, 13.) 

Teknologia on sekä tieteellisen että muun tiedon soveltamista käytännön tehtävissä, joissa 
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toimijoina ovat ihmiset, koneet ja niistä muodostetut organisaatiot. Uuden teknologian syn-

tyminen tarkoittaa usein näkyvimmin uusia koneita ja sovelluksia, mutta silloin tämä tar-

koittaa myös usein uusia tapoja toimia ja työskennellä sekä mahdollisuuksia uudenlasiin 

organisaatioihin. (Naughton 1994, 12.) Teknologia voidaan nähdä siis kurinalaisena pro-

sessina, jossa käytetään aineiden, energian ja luonnonilmiöiden resursseja ihmisten tarpei-

den saavuttamiseksi ja täyttämiseksi (Black ja Harrison 1994, 14). 

Kun teknologiaa käsitellään kasvatuksen yhteydessä, merkitykselliseksi muotoutuu tällöin 

sen käytännönläheisyys. Teknologiaa opitaan tällöin käytännön toiminnallisuuden keinoin, 

kun tämä toiminta tapahtuu teknologian substanssin parissa. Tällöin teknologinen tutki-

mus, opettaminen ja oppiminen liittyvät teknologiseen substanssiin, joka taas toimii lähtö-

kohtana kasvatukselliselle tavoitteelliselle toiminnalle. Käytännönläheisyyden tarve onkin 

lisääntynyt alati kehittyvän teknologian myötä. Tällöin korostuu oppijan omakohtainen 

konkreetti kokemus esimerkiksi ulkoa opitun kirjatiedon sijaan. Juuri konkreettisen ja abst-

raktin teknologisen substanssin vuorovaikutus luo pohjan erilaisten tietojen ja taitojen 

yleistettävyydelle. Tällöin tämä yleistettävyys ja sen kautta sovellettavuus mahdollistavat 

teknologisen luovuuden syntymisen. Tällöin kasvatettavan on mahdollista muodostaa hen-

kilökohtainen näkemys ja ymmärrys tästä teknisesti rakentuneesta maailmasta ja nähdä 

mahdollisuuksia sen kehittämisessä. Yksi teknologiakasvatuksen olennaisista piirteistä on 

sen integroiva luonne. Vaikka teknologiakasvatus ei ole tällä hetkellä oma erillinen oppiai-

neensa suomalaisessa yleissivistävässä koulussa, sen integroivan luonteen avulla kyetään 

luomaan oppimistilanteita eri oppiaineiden yhteydessä, joissa oppijan on mahdollista yh-

distää eri tiedon- ja taidonaloja teknologian oppimista varten. (Lindh 1997, 10, 22–23.) 

Teknologian oppiminen voidaan nähdä teknologisen ongelmanratkaisutaitojen oppimisena. 

Näillä taidoilla on soveltava luonne ja tämä sovellettavuus kohdistuu tietämiseen ja taita-

miseen, jotka ovat yhteydessä niin esineisiin, laitteisiin kuin rakenteisiin. Oppijan on näin 

ollen mahdollista orientoitua sekä konkreetilla että abstraktilla tasolla. Tällöin hänen rat-

kaisunsa kohdistuvat joko välittömiksi tai tulevaisuuteen suuntautuviksi. Oppimista tapah-

tuu aina yksilön suhteuttaessa itseään ympäröivään maailmaan ja samalla hahmottaen sekä 

ratkoen eteen tulevia ongelmia. (Lindh 1997, 132.) Ongelma muodostuu, kun ihminen koh-

taa jonkin vaikeuden, joko helpon tai vaikean. Kummallakin, niin helpolla kuin vaikealla 

ongelmalla on samanlainen luonne: Molemmilla on päämäärä, ratkaisu, johon pyritään ja 

kummallakaan ei ole tarjottavana vain yhtä ainoaa selkeää polkua nykyisestä tilanteesta 

päämäärään. Tässä tilanteessa ihminen yleensä ryhtyy ongelmanratkaisuun. Ongelmanrat-
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kaisu on yleistä ihmistoimintaa ja jokainen meistä käyttää tässä suhteessa melko universaa-

leja toimintamalleja, kun lähestymme ongelmia. Yksi esimerkki tällaisesta toimintamallista 

on seuraavanlainen: havainnoinnin ja tutkailun kautta ymmärryksen kehittäminen ongel-

masta, suunnitelman laatiminen ongelman ratkaisemiseksi, suunnitelman käyttöönottami-

nen ja lopuksi suunnitelman toimivuuden arviointi (Wright 2000, 133). 

Teknologiaopetus on siis käytännönläheistä, teknologisen substanssin parissa tapahtuvaa 

toimintaa, joka perustuu voimakkaasti käytäntöön nojaavan teknologian luonteeseen niin 

tietellisenä tietona kuin toimintana. Teknologiaopetukselle on ominaista sen eri tiedon- ja 

taidonaloja integroiva luonne sekä ongelmanratkaisuun perustuva toiminta.    

3.2 Teknologiakasvatus teknologiseen maailmaan kasvattamisena 

Lindh (1997, 133) määrittelee teknologiakasvatuksen kasvatustieteen alaan kuuluvassa 

lisensiaatintyössään seuraavasti:  

”Teknologiakasvatuksella tarkoitetaan tiedon- ja taidon alaa, jonka puitteissa syvennetään 

teknologian ymmärrystä niin, että oppijat selviytyvät teknologiaa ja sen oppimista koske-

vista ongelmatilanteista, soveltavat niihin liittyvää tietämystä ja taitamista sekä orientoitu-

vat teknologiaa soveltavaan ammatilliseen ja tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen”. 

Teknologiakasvatus nähdään nykyään yhtenä uutena tärkeänä kasvatuksen osa-alueena, 

joten keskustelun käyminen sen tiimoilta on yhä tärkeämpää ja oleellisempaa nykyiselle 

kasvatustoiminnalle (Kananoja, Kari ja Parikka 1997, 3). Yleissivistävä teknologiakasvatus 

mahdollistaa tietojen ja taitojen yhdistymisen. Tällöin teknologinen tieto auttaa ymmärtä-

mään teknisen maailman mahdollisuuksia ja tekniset taidot mahdollistavat näiden tietojen 

soveltamisen. Teknologiakasvatuksen opetuksen tarkoituksena on yhdistä nämä tiedot ja 

taidot tarkoituksenmukaisiksi tasapainoisiksi kokonaisuuksiksi, jotka kohtaavat kasvatetta-

van kokemusmaailman. Teknologia on yleensä aina tilanteellisesti uutta, tulevaisuuteen 

suuntautunutta, mutta tämä teknologiakasvatuksen suuntautuminen tulevaisuuteen ei kui-

tenkaan tarkoita kasvatettavan nykyisyyden ja historian hylkäämistä. Tämän tulevaisuuteen 

kasvattamisen tulee tapahtua menneisyyden ja nykyisyyden tilaan nojaten. Tällöin tekno-

logiakasvatusta soveltavassa kasvatustapahtumassa otetaan yhtäaikaisesti huomioon niin 

historia, nykyisyys kuin tulevaisuus. Teknologiakasvatuksen uutta luovaan oppimisperiaat-

teeseen nojaten opettajan on kyettävä myös oppimaan oppimisprosessin edetessä. Tällöin 
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oppimisten ja opetuksen ei voida nähdä jyrkästi eroavan toisistaan. Opettajan on kyettävä 

oppimaan kasvatettavansa oppimisesta, jotta opettajan käsitykset ja tietoisuus oppijasta 

voisivat muuttua oppimisprosessin aikana. Tällöin perinteisiin auktoriteettirooleihin poh-

jautuvan opettaja-oppilas suhteen vaikutus alkaa vähentyä oppimisprosessissa ja tästä tek-

nologian molemminpuolisesta oppimisesta syntyy tällöin teknologiakasvatusta. (Lindh 

1997, 86–87, 90, 139.)  

Teknologiakasvatus on läheisesti yhteydessä konkreettiin esineelliseen ja ajatukselliseen 

maailmaan. Tätä kautta se liittyy myös teknillisiin tieteisiin ja matemaattis-

luonnontieteellisiin alueisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että oppijan tulisi ymmärtää yhtäaikai-

sesti sekä ympäröivää teknistä todellisuutta että kasvamista sen keskellä (Lindh, 1997, 40). 

Jokaisen kansalaisen tulisikin tuntea monipuolisesti teknologiaa omatakseen riittävästi 

ymmärrystä ja kapasiteettia, jotta hän olisi kykenevä elämään tehokkaasti nykyisessä mo-

dernissa yhteiskunnassa. Niin sähköteknologia kuin taloudellinen, lasten kasvatukseen liit-

tyvä sekä arkkitehtoninen teknologia – nämä ja monet muut teknologiat määrittävät jokai-

sen kansalaisen elämän laatua ja mahdollisuuksien määrää. Yksilöiden ei ainoastaan tule 

pystyä käsittämään teknologiaa, vaan olla myös kykeneviä vaikuttavaan dialogiin niiden 

kanssa, jotka tekevät keskeisiä päätöksiä elämäämme ja hyvinvointiimme liittyen joka päi-

vä. Samoin kuin pystyvät ammattiteknologitkin, jokaisen yksilön tulee voida ajatella ja 

tehdä teknologiaa. (Eggleston 1994, 25.) Sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset ovat 

mukana teknologian käytössä. Ainoa tapa jolla ihmiset nykyisessä modernissa maailmassa 

voivat valikoida ja soveltaa teknologiaa vastuullisesti on ymmärtää kuinka se kehittyy ja 

kuinka esimerkiksi kommunikointiin, valmistukseen, kuljetukseen ja rakentamiseen liitty-

vät ilmiöt ovat vuorovaikutuksessa. Jokaisen teknologisen toiminnan vaikutukset tulee 

huolellisesti tutkia, sen negatiiviset vaikutukset minimoiden. Vankka teknologinen ymmär-

rys on elintärkeää viisaiden päätöksien aikaansaamiseksi. Teknologian opiskelun edetessä 

omien valintojen vaikutukset alkavat hiljalleen näkyä ja nämä valinnat kontrolloivat sitä, 

miten teknologiaa tullaan käyttämään. Jokainen yksilö voi vaikuttaa merkittävästi siihen, 

että teknologiaa käytetään vastuullisesti. Teknologisen ymmärryksen kautta jokainen voi 

käsittää ja ottaa aktiivisen roolin tässä ihmisten rakentamassa maailmassa. (Wright 2000, 

3.) 

Teknologiakasvatuksen tulee antaa lapsille tietoisuutta teknologiasta ja sen vaikutuksista, 

kun tavoitteena on ihmisten tarpeiden täyttäminen. Sen tulee kehittää lapsien käytännön 

valmiuksia harjoittaa teknologista toimintaa henkilökohtaisten kokemuksiensa kautta. Tek-
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nologikasvatuksen tulee myös auttaa lapsia hankkimaan resursseja tiedollisiin, älyllisiin ja 

fyysisiin taitoihin, joita tarvitaan suoritettaessa teknologista toimintaa. (Black ja Harrison 

1994, 14.)  Järvisen (2001, 18–19) mukaan teknologiakasvatus tähtää ihmisen luoman tek-

nologisen maailman ymmärtämisen lisäämiseen. Lasten on tärkeä ymmärtää joka päivä 

kohtaamiensa teknologioiden ja arkielämän ilmiöiden toiminnan logiikka ja merkitykselli-

syys. Mitä vähemmän yksilön henkilökohtaisessa elämässä on tuntemattomia teknologioi-

ta, sen luottavaisemmin ja luontevammin hän pystyy kohtaamaan teknologiasta rakentuvan 

elinympäristömme. Teknologiakasvatuksen kantavana teemana on antaa lasten tehdä itse 

teknologiaa. Lapsille tulisi antaa mahdollisuus käytettävissä olevista materiaaleista huoli-

matta toimia ja ajatella teknologisesti. Lapsille tulisikin antaa mahdollisuuksia löytää 

”omat” ongelmansa ja niiden ratkaisemisen kautta kokea henkilökohtaisesti, miten tekno-

logia oikeasti vastaa ihmisten tarpeisiin. Tämä vaatimus ei kuitenkaan näy yleisesti käy-

tännössä kouluissa edes niissä maissa, joissa teknologiakasvatuksella on verrattain hyväk-

sytty ja vakaa asema opetussuunnitelmissaan. 

Teknologiakasvatus on siis yhtäaikaisesti ympäröivän teknisen todellisuuden ymmärtämis-

tä että kasvamista ja toimimista sen keskellä. Teknologiakasvatus mahdollistaa teknologi-

sen tiedon ja teknisen taidon yhdistymisen kasvatettavan kokemusmaailmaan tasapainoi-

sesti nojaten, jotta tämän teknologisesti rakentuneen maailman kohtaamiseen tarvittava 

ymmärrys ja käytännön valmiudet kehittyisivät. Teknologiakasvatus luo edellytyksiä eetti-

sen ajattelun muodostumiselle, jolloin kunkin yksilön henkilökohtaiset valinnat ja niiden 

vaikutukset nousevat oleellisiksi niin arkielämässä kuin teknologian käyttämisen yhteydes-

sä. Tutkimiseen ja toimintaan pohjautuva toiminta tuo myös teknologiaa lähemmäs kasva-

tettavaa ja näin oppiminen helpottuu sekä syvempi mielenkiinto ympäröivää maailmaa ja 

sen rakentumista kohtaan mahdollistuu. 
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4 MUSIIKKIKASVATUS 

Tämän luvun tarkoituksena on avata musiikkikasvatuksen käsitettä ensin sen yleiseen luon-

teeseen keskittyen, jonka jälkeen sen määrittelyä jatketaan ääneen, musiikkiin ja niiden 

opetukseen liittämiseen keskittyen.  

Louhivuoren (2003, 251, 255) mukaan jotta olisimme kykeneviä kehittämään toimivia ja 

mielekkäitä opetusmenetelmiä myös musiikin saralla, meidän tulee ymmärtää miten ihmi-

nen vastaanottaa, oppii, muistaa, käsittelee ja luo uutta musiikillista tietoa. Tästä syystä 

myös musiikkikasvatus eri osa-alueineen tarvitsee vankan teoreettisen tietämyksen kehitty-

äkseen. Musiikkikasvatuksen tutkimus eheyttää oppialaa sen välttämättömän teoreettisen 

pohjan kehittämisellä. Ilman tätä tämän hetkinen musiikkikasvatuskin perustuisi todennä-

köisesti vain oletuksille, uskomuksille tai pitkäaikaisille ja hyväksi havaituille kokemuksil-

le. Musiikkikasvatuksen ohella näkee usein käytettävän lähes synonyyminä edelliselle sa-

naa musiikkipedagogiikka. Musiikin yhteydessä käytettäessä sanalla kasvatus viitataan 

musiikin laajempaan ja kasvatukselliseen merkitykseen; yhteiskuntakelpoiseksi jäseneksi 

musiikin avulla kasvamiseen, kun taas sanalla pedagogiikka viitataan pelkästään musiikin 

opetuskäytäntöihin ja didaktisiin, opetusmenetelmällisiin ratkaisuihin. Kun musiikkikasva-

tuksen tutkimusta ymmärretään laaja-alaisesti, kattaa se yleissivistävässä koululaitoksessa 

annetun musiikinopetuksen lisäksi myös muiden koulutusmuotojen tarjoaman musiikin-

opetuksen ja musiikkitoiminnan. Musiikkikasvatusta tapahtuu näin ollen myös esimerkiksi 

musiikkileikkikouluissa, musiikkiopistoissa, konservatorioissa, yksityisopetuksen piirissä 

ja orkestereissa. Louhivuori muistuttaa myös musiikkikasvatuksellisen tutkimuksen tausto-

jen ja menetelmien tuntemisen tärkeyden yhteydestä työelämään. Musiikkikasvatukseen 

liittyvä tieteellinen tieto ja tutkimusmenetelmien hallinta mahdollistaa opettajan kykenevän 

jäsentämään käytännön työtään mielekkäällä ja systemaattisesti kehittävällä tavalla antaen 

kaikelle toiminnalle lujan pohjan. 

Musiikkikasvatus on kasvatuksen tavoin interaktiota kasvattajan ja kasvatettavan välillä. 

Aito välittäminen on ensisijaisen tärkeää, sillä lapset vaistoavat helposti sen, jos aikuinen 

ei oikeasti seisokaan sanojensa takana. Kasvattajien on itse annettava sopiva malli itsestään 

ilmaisevasta, kuuntelutaitoisesta ja sosiaalisesta yksilöstä halutessaan välittää tämä koke-

mus aidosti myös kasvatettaville. Aidon vuorovaikutussuhteen luominen vaatii vilpitöntä 

välittämistä. Jotta lapsi kuuntelee, mitä sinulla on sanottavaa, sinun on myös kuunneltava 

lasta. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen ja Mäkinen 1993, 17.)  
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Käytettäessä musiikin abstraktia ja laaja-alaista symbolikieltä tehokkaasti hyväksi inhimil-

lisen kasvun välineenä, liittää se musiikin läheisesti niin psyykkisen kuin fyysisen tervey-

den edistämiseen ja uusintamiseen. Musiikilla on tunnetusti terveyttä edistäviä terapeuttisia 

vaikutuksia ja nämä ominaisuudet ovat meidän kaikkien ulottuvilla ja käytettävissä. Musii-

kin harrastaminen sen eri osa-alueissaan toimiikin omaehtoisen inhimillisen kasvun, ter-

veyden ja tasapainoisuuden edistäjänä. Tästä syystä musiikkikasvatukselle määräytyy ai-

van erityinen psyykkistä työskentelyä edistävä ja erilaisia inhimillisiä ongelmia ennaltaeh-

käisevä tarkoitus. Tällöin tarkoituksenmukainen ja toimiva musiikkikasvatus luo mahdolli-

suudet elinikäisen aktiivisen suhteen synnyttämiseen musiikkiin, jonka avulla on mahdol-

lista käsitellä rakentavasti omia, itselle vaikeitakin tunteita. (Lehtonen 1989, 9–10.) 

Musiikkikasvatus on siis vankkaan teoreettiseen tutkimukseen ja tietoon perustuvaa 

kasvatustoimintaa, jonka tarkoituksena on kasvatettavan yhteiskuntakelpoiseksi jäseneksi 

kasvaminen musiikin avulla. Musiikkikasvatus perustuu kasvatuksen tavoin interaktiolle 

kasvattajan ja kasvatettavan välillä ja tämän vuorovaikutussuhteen luominen ja ylläpitämi-

nen vaatii aitoa välittämistä. Oikein toteutettuna musiikkikasvatus edistää ja uusintaa kas-

vatettavan psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia samalla auttaen häntä käsittelemään rakenta-

vasti ja tasapainoisesti myös vaikeiksi kokemiaan asioita. 

4.1 Ääni ja musiikki  

”Yksi ikävimmistä asioista, joita meille voi elämässämme tapahtua, on se, että teemme 

asioita tietämättä mitä ne ovat tai miksi me teemme niitä.”  Näin kanadalainen säveltäjä ja 

musiikkikouluttaja R. Murray Schafer (1976, 7) sanoi opiskelijoilleen, jonka jälkeen pyysi 

heitä määrittelemään omin sanoin, mitä tämä musiikki on, johon he kuluttavat niin paljon 

aikaansa. Vastaukseksi oppilailtaan hän sai muun muassa: ”musiikki on jotakin josta pi-

dät”, ”musiikki on ääntä yhdistettynä rytmiin ja melodiaan”, ”musiikki on korvaa miellyt-

tävää ääntä”, ”musiikki on taidetta” sekä ”se on kulttuurin muoto, joka käsittelee ääntä”. 

Schafer esitti saman kysymyksen myös säveltäjä John Gagelle (1912–1992), joka oli tun-

nettu ekspressionistisen eli kokeellisen musiikkityylin edustaja. Gage vastasi: ”Musiikki on 

ääniä, ääniä ympärillämme olimmepa sitten konserttihallin sisä- tai ulkopuolella.” 

(Schafer 1976, 96).  

Mikä tahansa, mikä liikkuu maailmassamme värisyttää ilmaa. Jos se liikkuu tavalla, jossa 

se värähtelee enemmän kuin noin 16 kertaa sekunnissa, voidaan tämä liike kuulla äänenä. 
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Tästä syystä maailma on täynnä ääniä (Schafer 1976, 101). Ääni on pitkittäistä aaltoliiket-

tä, värähtelyä, jonka aiheuttaa aina jokin värähtelevä kappale, kuten esimerkiksi soittimen 

kieli. Koska ääni ei voi edetä tyhjiössä, se tarvitsee edetäkseen aina jonkin väliaineen, kiin-

teän, nestemäisen tai kaasun. Tällöin tämä äänivärähtely voidaan ihmiskorvin havaita esi-

merkiksi ilmassa tapahtuvan ilmanpaineen vaihtelun tuloksena. Ihmiskorvan havaitsemat 

värähtelyt eli äänenkorkeudet tapahtuvat noin 20–20000 hertsin välillä ja jokaisen ihmisen 

korvan havaintokyky on tässä suhteessa yksilöllinen. (Mäkelä, Mäkelä ja Siltanen 1994, 

161.) 

Musiikki perustuu juuri näiden kuuloelämyksien, värähtelyjen aistimiselle. Näitä ihmis-

korvan havaitsemia ääniä voivat olla esimerkiksi musiikillinen ääni tai hälyääni. Musiikil-

liset äänet soivat tietyllä värähtelytaajuudella eli sävelkorkeudella, kun taas hälyäänien 

tiettyä värähtelytaajuutta on hankala määritellä. Musiikkiin kuuluvat olennaisesti erilaisten 

ja erimittaisten äänien lisäksi myös äänettömät kohdat, tauot, joilla on oma kestonsa musii-

kin sisällä. Kaikilla äänillä on oma sointivärinsä, joka kuuluu tietyn voimakkuuskynnyksen 

ylityttyä, ja tämä äänen voimakkuuden vaihtelu eli dynamiikka voidaan kokea äärimmäisen 

hiljaisista aina erittäin voimakkaisiin tehoihin asti. Yhtä aikaa soivat kaksi tai useampaa 

ääntä muodostavat harmonian, jonka vaikutus siitä syntyvään kuuloelämykseen on riippu-

vainen harmonian muodostavien äänten sointivärien ja sävelkorkeuksien suhteesta toisiin-

sa. Musiikkiin kuuluu olennaisesti myös rytmi eli musiikin syke, sekä tempo eli musiikin 

etenemisnopeus, jotka yhdessä kuljettavat ääntä tai ääniä eteenpäin. (Hongisto-Åberg, 

Lindeberg-Piiroinen ja Mäkinen 1993, 23.) Linnankiven, Tenkun ja Urhon (1981, 89–90) 

mukaan äänen eri ominaisuudet; voima, kesto, taso ja sointiväri muodostavat musiikin ja 

musiikinopetuksen peruskäsitteet. Näitä peruskäsitteitä eritavoin yhdistelemällä tai jaksot-

tamalla saadaan taas johdetuksi muut musiikkikäsitteet, kuten esimerkiksi melodia, har-

monia ja rytmi.  

Lehikoisen (1973, 32) mukaan musiikki on muodostunut kokonaisuutenaan erilaisista 

akustisfysikaalisista osatekijöistä. Hänen mukaansa musiikki on kuitenkin enemmän, kuin 

pelkästään akustisesti kuultavissa oleva lopputulos, joka tarkoittaa tässä tapauksessa soit-

tamalla ja laulamalla tuotettua tarkoituksenmukaista ääntä, sävelryhmää tai rytmin, melo-

dian ja harmonian laein aikaansaatuja sarjoja. Nykyisin musiikiksi voidaan lukea periaat-

teessa kaikki värähtelyn avulla saatavat fysikaaliset, ääntä tuottavat tapahtumat, kun niitä 

työstetään ja käytetään hyväksi päämääränään luoda musiikkia. Musiikki on Lehikoisen 

mukaan musiikkia jo ennen kuin se on kuultavissa erilaisina ääninä tai nähtävissä nuottei-
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na. Tällöin musiikin luomisen, tuottamisen ja vastaanottamisen sekä niiden muodostaman 

lopputuloksen välillä on kiistaton yhteys. Musiikki on siis myös yksilön sisäistä psyykkistä 

toimintaa, jota esiintyy niin musiikkia tuotettaessa, esitettäessä kuin vastaanottaessa. 

Ääni on läsnä kaikkialla missä olemme ja mitä teemme. Näin on myös musiikin laita taval-

la tai toisella. Musiikkia kuulee melkein missä tahansa: radiosta, televisiosta, kaupassa, 

elokuvissa, kahviloissa, ravintoloissa, kirkoissa, juna-asemilla sekä erilaisista ihmisten itse 

mukanaan kuljettamista musiikintoistovälineistä. Musiikin kuulemisella, niin taustalla vai-

kuttavana kuin tarkoituksenmukaisesti vastaanotettuna on merkittävä vaikutus ihmisiin. Se 

voi inspiroida, yhdistää ihmisiä, antaa nautintoa, mutta toisaalta myös häiritä ja ärsyttää. 

(Paynter 1982, 20-21.) DeNoran (2000, 47) mukaan ihmiset käyttävätkin musiikkia hyväk-

seen suhteessa kuuteen eri temaattiseen kategoriaan. Nämä kategoriat käsittelevät muistia, 

henkisiä aiheita, sensorisia aiheita (esimerkiksi mielihyvää), mielialan vaihtelua, mielialan 

kohentamista ja erilaisia toimintoja (esimerkiksi harjoittelu, kylpeminen, työskentely, 

syöminen, seurustelu, lukeminen ja nukkuminen). Tämä kertoo siitä, miten yksilöt kokevat 

musiikin voimavarana omalle toiminnalleen sekä psykologisten että fysiologisten tunneti-

lojensa voimistamiselle. Mitä todennäköisimmin ihmiset voivatkin hetken asiaa ajateltuaan 

löytää henkilökohtaiseen arkielämään, vapaa-aikaan, harrastuksiin tai työhön liittyviä ko-

kemuksia siitä, miten musiikki voi vaikuttaa meihin monin eri tavoin. 

Vaikka musiikki ei virallisesti ole kieli, voidaan näiden kahden väliin vetää kuitenkin joi-

takin yhtäläisyyksiä ja käytännöllisiä rinnastuksia. On olemassa kielipohjaisia taiteenmuo-

toja, joissa käytettään erityislaatuisesti kielen monimuotoisuutta hyväksi niin kirjallisesti 

että suullisestikin aina kansankielisistä perinteistä korkeakulttuuriin asti. Musiikilla voi-

daan nähdä olevan samanlainen laajuus riippuen kuulijansa käsityksestä aina keittiön ko-

neiden huminasta korkeakulttuuriksi luokiteltavaan oopperaan asti. (Glover ja Ward 1998, 

1–2.) Musiikki välittää informaatiota niin kuin puhe, kuva, eleet tai ilmeet. Se on luonteel-

taan kuitenkin abstraktimpaa kuin esimerkiksi puheen kieli, koska musiikki synnyttää mie-

likuvia kuulijassa vasta liittyessä tämän kokemuksiin. Musiikki voi tuoda mieleen esimer-

kiksi sanoja, värejä, kuvia ja kokemuksia sekä tietyn melodian kuuleminen voi palauttaa 

toistuvasti mieleen muistoja ja tilanteita. Musiikki on kaikille yhteistä, kansainvälistä il-

maisun kieltä, joka ylittää kulttuurien ja aikakausien rajat. Kaikki ovat sen verran musikaa-

lisia, että kykenevät inspiroitumaan musiikista, liikkumaan sen mukana ja nauttimaan sen 

kuuntelemisesta. (Vuorinen 1993, 167, 168.) Lehtonen (1989, 9) esittelee musiikin tuntei-

den kielenä ja sen sisällöt tunteiden symboleita, joita voidaan ymmärtää yli kieli- ja kansal-
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lisuusrajojen, koska sen tajuamiseen ei loppujen lopuksi tarvita älykkyyttä. Musiikki onkin 

Lehtosen mukaan kaikista taiteen muodoista se helppotajuisin; se puhuttelee yhtälailla niin 

kultivoitunutta kuin primitiivistä kulttuurin edustajaa. Musiikki liittyy vahvasti vapaa-

aikaamme, työhömme ja juhlan hetkiimme. Se synnyttää tunnelman, yhdistää ihmisiä, he-

rättää tunteita ja auttaa meitä viihtymään. Se on myös väline hallintaan, mahtavien tehojen 

synnyttämiseen sekä ylivoiman kokemuksien tuntemiseen. 

Maailma koostuu siis äänistä, eli jonkin äänilähteen aiheuttamista värähtelyistä, jotka ete-

nevät niin kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen väliaineen kautta. Musiikki perustuu taas 

kokonaan näiden kuuloelämyksien, värähtelyjen aistimiselle sekä niiden muokkaamiselle 

ja me kaikki koemme ne hieman eri tavalla. Äänen eri olomuodot voima, kesto, taso ja 

sointiväri muodostavat yhdessä musiikin peruskäsitteet. Musiikki on mukana meidän jo-

kaisen jokapäiväisessä elämässämme tavalla tai toisella. Se vaikuttaa meihin laajalla skaa-

lalla aina rauhoittavasta, inspiroivasta ja voimaannuttavasta olotilasta hermoja raastavaan 

ärsytykseen asti. Musiikin voidaan nähdä muodostavan myös kokonaan oman kielensä 

omine informaatiota välittävine symboleineen, joita voidaan yhteisesti ymmärtää yli kieli- 

ja kansallisuusrajojen.  

4.2 Musiikinopetus 

Musiikki on yksi kulttuurin osa-alueista ja taiteen muodoista, mutta koulussa se on myös 

oppiaine. Tämä edellyttää sitä, että opetettaessa musiikkia, sen tulee perustua suunnitel-

mallisuudelle ja tarkoituksenmukaisuudelle. Musiikinopetuksen perusajatus lähtee näke-

myksestä, jossa kaikilla lapsilla nähdään olevan kehitettävissä olevia valmiuksia, joiden 

kautta he pystyvät kokemaan iloa musiikin parissa. Opetuksen suunnittelu ja toteutus tulee 

edetä näin ollen lapsesta käsin ja lapsen ehdoin. Musiikinopetus vaikuttaa merkittävästi 

lapsen tunne-elämän kehittymiseen ja musiikkikasvattajien tuleekin antaa näin ollen paljon 

painoarvoa opetuksen suunnittelun ja toteutuksen monipuolisuuteen sekä laajaulotteisuu-

teen voimakkaan kouluopetuksen teoretisoitumisen vastapainoksi. (Linnankivi, Tenkku ja 

Urho 1981, 11.) 

Musiikkitaitojen, laulamisen ja soittamisen kehittäminen on ollut musiikinopetuksen 

päätarkoitus historian eri aikakausina. Nuotinlukutaito, jota tarvitaan edellisten 

harjoittamiseksi on myös muodostunut yhdeksi musiikinopetuksen painotetuksi osa-

alueeksi. Suomessa opetus on historian saatossa koostunut lähinnä lauluharjoituksista, joita 
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laulukirjat, juhlat ja tapahtumat ovat määrittäneet. Lauluharjoitusten rinnalla on saatu 

musiikin teorian opetusta, joka on edennyt seuraten sen omaa jäsentelyä. Vuosikymmenten 

saatossa tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin antaneet opetukselle uudet näkökulmat, joissa 

keskiössä nähdään oppilas. Koulujen koulutustavoitteet on nykyisin määritelty vastaamaan 

nimenomaan oppilaan kykyjä, valmiuksia ja mahdollisuuksia. Musiikinopetuksessa tämä 

tarkoittaa tietoa lapsen kehittymisestä yleensä sekä perehtymistä tämän musiikkikykyjen 

kehittymiseen liittyvään tietoon. (Linnankivi, Tenkku ja Urho 1981, 82.) 

Jokainen yksilö kehittyy omien edellytystensä mukaisesti – myös musiikillisesti. Niin 

myös jokainen ryhmä on erilainen ja etenee omalla vauhdillaan. Musiikkitoiminta – ja ope-

tus tulee suunnitella ja soveltaa kunkin yksilön tai ryhmän vaatimustason mukaisesti. Tästä 

syystä musiikintunneilla on tärkeää käyttää musiikinopetuksen osa-alueita, kuuntelemista, 

laulamista ja äänenkäyttöä, soittamista, musiikkiliikuntaa ja muita luovan ilmaisun tapoja 

monipuolisesti saadakseen aikaan kokonaisvaltaista kehitystä. (Hongisto-Åberg, 

Lindeberg-Piiroinen ja Mäkinen 1993, 86–87.) 

O’Brienin (1983, 4–5) mukaan musiikinopetus tarjoaa ainutlaatuisen esteettisen kokemuk-

sen, jonka voi käsittää musiikille ominaisella uniikilla tavalla – äänen kautta. Se luo myös 

puitteet niin omaan kulttuuriimme kuin myös muiden alueiden ja valtioiden kulttuureihin 

tutustumiseen. Se mahdollistaa henkisen ja tunteellisen uudelleenohjautumisen huolimatta 

osanottajien musiikillisen suhteen tasosta tai tyypistä. Musiikinopetus kehittää oppilaiden 

vastuuntuntoa ja tarjoaa erinomaisen tilaisuuden täyttää nyky-yhteiskunnassa lisääntyneen 

vapaa-ajan suomat lisätunnit kehittävällä tavalla – musiikin luomin mahdollisuuksin. Mu-

siikinopetus sallii ihmisten tuntea olonsa hyväksi musiikin kuulemisen, kokemisen ja sen 

tekemisen kautta. Musiikki itsessään on musiikin paras opettaja. Kaikki muu on vain mu-

kavaa lisäystä. O’Brien sanoo ainoan oppiaineen, joka opettaa lapsia ymmärtämään ja ref-

lektoimaan musiikin maailmaa sen kaikessa esteettisessä luonteessaan, olevan juuri mu-

siikki itse.  

Musiikinopetus perustuu toimintana suunnitelmallisuudelle ja tarkoituksenmukaisuudelle, 

jossa lapsi nähdään tämän toiminnan keskiössä. Tämä tarkoittaa keskittymistä lapsen 

kehittymiseen niin yleisesti kuin myös tietoa tämän kykyjen edistämisen mahdollisuuksista 

musiikin moniaistillisin keinoin. Monipuolinen musiikinopetus hyödyntää kaikkia 

musiikinopetuksen osa-alueita, jolloin lapsen kokonaisvaltainen kehitys ja musiikin 

voimauttavat vaikutukset mahdollistuvat. Musiikki ja musiikinnopetus mahdollistaa sekä 
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kognitiivisten että sosiaalis-emotionaalisten muutoksien aikaansaamisen riippumatta 

henkilön yksilökohtaisesta suhteesta musiikkia kohtaan.  
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5 TEKNOLOGIAKASVATUKSEN JA MUSIIKKIKASVATUKSEN 

INTEGROINTI 

Tässä luvussa keskitytään aluksi niihin vaatimuksiin, mitä nykyinen, vielä tämän pro gradu 

– työn tekohetkellä voimassa oleva valtakunnallinen opetussuunnitelma teknologia – ja 

musiikinopetukselle asettaa. Tämän jälkeen katse käännetään hetkeksi tulevaan silmäyksel-

lä syyslukukaudella 2016 voimaan astuvan perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den mukanaan tuomaan ilmiökeskeisyyteen. Käsittelyvuoron saa tämän jälkeen musiikki-

teknologia, jonka jälkeen tutustutaan musiikkikasvatusteknologian soveltamiseen musii-

kinopetukseen. Lopuksi pohditaan teknologiakasvatuksen ja musiikkikasvatuksen integraa-

tion toteutumisen edellytyksiä. 

5.1 Teknologiakasvatus ja musiikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Teknologiakasvatus ei ole erillinen oppiaine suomalaisessa koulujärjestelmässä. Tämän 

johdosta sitä käsitellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa oppimistavoitteiden ja 

keskeisten sisältöjen aihekokonaisuuksien osiossa ”Ihminen ja teknologia”. Aihekokonai-

suudet ovat keskeisiä kasvatus- ja opetustyön painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt voi-

vat liikkua oppiaineesta toiseen niitä yhdistävällä integroivalla otteella. Aihekokonaisuuk-

sien tavoitteena onkin ohjata ilmiöiden tarkasteluun eri tiedonalojen näkökulmista lähtien 

kokonaisuuksia rakentaen ja yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä korosta-

en. Ihminen ja teknologia - aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtä-

mään ihmisen ja teknologian suhdetta toisiinsa ja auttaa näkemään teknologian merkitys 

arkielämässämme, yhteiskunnassamme ja paikallisessa tuotantoelämässämme. Opetuksen 

on tarjottava perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista eri elämänalueil-

la, ympäristössä ja yhteiskunnan eri sektoreilla. Oppilaan tulee saada taitoja järkevien va-

lintojen tekemiseen ja hänet tulee johdattaa pohtimaan teknologiaan oleellisesti liittyviä 

eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kiinnittää huomio välinei-

den, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämiseen ja niiden käytön opetta-

miseen. (Opetushallitus 2004, 42–43.) 

Musiikkia käsitellään valtakunnallisessa opetussuunnitelman perusteissa omana oppiainee-

naan. Sen mukaan musiikinopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin 

alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa 

hänelle välineitä musiikilliseen ilmaisuun ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Siellä 
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mainitaan myös, että opetuksen tehtävänä on saattaa oppilas ymmärtämään musiikin aika- 

ja tilannesidonnaisuus, sen erilainen merkitys eri ihmisille ja että se on erilaista eri aikoina, 

eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että musiikin ym-

märtämisen ja käsitteellistämisen perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhtey-

dessä saadut merkitykselliset kokemukset. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan mu-

siikinopetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen identiteetin muodostumiseen pro-

sessissa, jonka tavoitteena on rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista erilaisiin mu-

siikkeihin. Musiikin tunneilla musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen 

perustuvalla harjoittelulla, sillä yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten 

vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväk-

symistä ja arvostamista. Oppilaan kokonaisvaltaisen ilmaisun kehittymistä tulee tukea 

myös etsimällä yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Musiikinopetuksessa tulee soveltaa myös 

teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia. (Opetushallitus 2004, 232.) 

Näin ollen valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma määrittää selkeästi, kuinka 

teknologian- ja musiikinopetusta tulee suomalaisessa koulujärjestelmässä toteuttaa.  

5.2 Ilmiökeskeisyys uudessa opetussuunnitelmassa 

Syyslukukaudella 2016 perusopetuksessa astuu voimaan uudet opetussuunnitelman perus-

teet, jotka muuttavat opetuksen järjestämisen tapaa yhä yhtenäisempien ja eheämpien ko-

konaisuuksien suunnittelemisen ja toteuttamisen suuntaan. Tätä kutsutaan laaja-alaisen 

osaamisen alueeksi, jolla tarkoitetaan esimerkiksi tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja 

tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Se tarkoittaa myös oppilaiden kompetenssia käyttää 

tietoja ja taitoja eteen ilmenevien tilanteiden edellyttämällä tavalla. Nopeasti kehittyvän 

ympäröivän maaliman muutokset ovat lisänneet tarvetta tämän tapaiseen laaja-alaiseen 

osaamiseen. Opetuksen kannalta tämä tarkoittaa vaatimusta tiedon- ja taidonalat ylittävään 

ja yhdistävään osaamiseen. (Opetushallitus 2014, 20.) Laaja-alaisen osaamisen alueeseen 

kuuluu oleellisesti monilukutaito, joka tarkoittaa taitoja tulkita, tuottaa ja arvottaa erilaisia 

nykymaailman tekstejä, joita ilmenee nykymaailmassamme niin verbaalisina, graafisina, 

auditiivisina, numeerisina ja kinesteettisinä symbolijärjestelminä kuin näiden yhdistelminä. 

Monilukutaidon avulla on mahdollista hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvi-

oida tietoa niiden eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa monenlaisten apuvälinei-

den avustamana. Näiden tietotaitojen oppiminen tulee tapahtua niin perinteisissä kuin mo-
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nimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. Näin ollen oppi-

laiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa oppiaineiden ja muiden toimijoiden 

välisellä yhteistyöllä. (Opetushallitus 2014, 22–23, 100.) 

Näin voidaan todeta uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tavoittelevan opetuksen 

perustamista yleisesti moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. 

5.3 Musiikkiteknologia 

On nykyään vaikea kuvitella mitään musiikillista aspektia, jota teknologia ei koskettaisi. 

Kuuntelijoina kuulemme nauhoitettua musiikkia, jota on tuotettu kehittynein digitaalisin 

tekniikoin. Harrastelijoina ja esiintyjinä käytämme soittimia ja esiinnymme tiloissa, jotka 

ovat hyötyneet lukemattomista teknologian avuin kehitetyistä materiaaleista ja suunnittelu-

jen tuloksista. Säveltäjinä ja sovittajina emme enää nojaudu kynään ja paperiin esitelläk-

semme musiikkiamme; tehokkaat tietokoneet, printterit ja elektroniset äänilaitteet tarjoavat 

lisäresurssin luovalle ajattelullemme. Musiikilliseen ajatteluun, toimintaan ja keskusteluun 

sitoutuneina kasvattajina käytämme monia kehittyneitä työvälineitä analyysiemme ja opet-

tamisen elävöittämisen tueksi. Tapa jolla koemme musiikin nykyään, eroaa suuresti tavas-

ta, jolla aikaisempi sukupolvi koki sen ollessaan nuoria. Kaikki tämä teknologinen kehitys 

on ihmisen luomaa - ihmisen tekemää teknologiaa. Musiikin saralla ihmisiä on aina kiin-

nostanut uusien kuuntelemisen, esittämisen ja luomisen tapojen etsiminen oman nautin-

tomme ruokkimiseksi. Nämä musiikillisen esityksen tuottamiseen tarkoitetut laitteet ovat 

musiikkiteknologian ydin.  Täytyy kuitenkin aina muistaa, että huolimatta kaikista hienois-

ta saavutuksista, joita teknologian käyttäminen musiikintuottamisessa on tuottanut, koneet 

ja laitteet eivät ole pohjimmiltaan tämän saavutuksen takana. Tässäkin suhteessa ihmismie-

li ja sen luova henki ansaitsevat kunnian. Toisaalta, maailman alati teknologisoituvissa 

yhteiskunnissa juuri ihmisillä on taipumus syyttää teknologiaa ja sen puutteita epäonnistu-

misien sattuessa. Loppujen lopuksi pohjalla on kuitenkin aina ihmislähtöinen ongelma; me 

luomme teknologian avuin taidetta, eivät koneet tai teknologia itse. (Williams ja Webster 

2006, 3, 12.) 

Ääni ja musiikki siirtyvät tunnetusti värähtelyinä väliaineessa, kuten ilmaa pitkin (ks. luku 

4.1), mutta tätä siirtymistä voi tapahtua myös esimerkiksi televisioihin, puhelimiin, kaiut-

timiin tai kuulokkeisiin niihin yhdistettyjä johtoja pitkin. Näiden äänien tuottaminen säh-

köisesti vaatii kuitenkin teknologian apua; värähtelyn manipulointia ja muuntamista säh-
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köiseksi värähtelyksi, dataksi, jolloin sitä pystytään hallitsemaan esimerkiksi editoinnin ja 

miksaamisen kautta. Musiikkiteknologia pohjautuukin musiikin tapaan ääneen, sen muok-

kaamiseen eri muotoihin ja erityisesti akustiikkaan. (Williams ja Webster 2006, 81.) Väli-

mäki (2003, 241–242) kirjoittaa akustiikan olevan alkujaan fysiikan osa-alue, joka tutkii 

ilmassa tai rakenteissa eteneviä värähtelyjä, joita ihminen voi kuulla ääninä. Akustiikka 

liittyy läheisesti myös sähkötekniikkaan ja signaalinkäsittelyyn, joilla on suora yhteys mu-

siikkiin sen modernien sovellusten, kuten elektronisten soitinten ja tietokonemusiikin kaut-

ta. Akustiikkaan liittyy kuitenkin vielä oleellisemmin musiikissa yleisesti käytettävät soit-

timet, jotka ovat monimutkaisimpia ihmisen luomia mekaanisia laitteita, siis alkuperäistä 

musiikkiteknologiaa. Nämä soittimet voidaan jakaa niiden äänentuottoperiaatteen mukaan 

akustisiin, fysikaalisia äänen ominaisuuksia käyttäviin kieli-, jousi-, puhallin- ja lyömäsoit-

timiin sekä sähköisiin soittimiin, jotka voivat olla joko sähköisesti vahvistettuja (sähkökita-

ra) tai täysin elektronisia (syntetisaattori, rumpukone) soittimia.  

Musiikkiteknologian voidaan sanoa oleva aivan yhtä vanha kuin musiikki itse. Musiikin 

tutkimisella ja kokemisella on pitkät perinteet aina aikaisesta ja alkukantaisesta ääneen 

kohdistuvasta mielenkiinnosta nykyisiin tietokoneisiin, laserteknologiaan, MIDI-laitteisiin 

ja todella kehittyneisiin ohjelmasovelluksiin. Teknologia on työväline, myös musiikissa 

(ks. luku 3.1). Sitä on käytetty aina musiikillisen kokemuksen saavuttamiseksi ja sitä se on 

myös tänä päivänä. Täytyy kuitenkin muistaa, että käytettävissä olevan teknologian määrän 

lisääminen musiikillisen tuottamisen yhteydessä ei voi tehdä ns. ”huonosta musiikista hy-

vää”. Musiikkia ja sitä ympäröivää esteettistä kokemusilmapiiriä voi ainoastaan tehostaa 

teknologisella avustuksella. Kehittynyt laitteisto, ohjelmisto ja data tarjoavat loppujen lo-

puksi vain itsensä. Tärkein komponentti minkä tahansa musiikkiteknologisen sovelluksen 

yhteydessä on kuitenkin inhimillinen ihminen. (Williams ja Webster 2006, 448.) 

Musiikkiteknologian voidaan siis sanoa pohjautuvan musiikin tapaan ääneen, sen akustiik-

kaan ja varsinkin ihmisten mielenkiintoon sen muokkaamisen eri mahdollisuuksista. Mu-

siikkiteknologiaksi voidaan lukea kaikki ihmisten luomat apuvälineet ja soittimet, joita on 

kehitetty äänen tuottamiseen, tutkimiseen ja musiikillisten kokemuksien saavuttamiseen 

aina historian saatosta nykypäivään asti. 
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5.4 Musiikkikasvatusteknologian soveltaminen musiikinopetukseen 

Musiikkikasvatusteknologia on tieteenala, joka sijoittuu musiikkitieteiden, kasvatustietei-

den ja teknisten tieteiden leikkauspisteeseen. Sen tarkoitus on tutkia ja kehittää musiikki-

kasvatuksen tapoja, välineitä ja menetelmiä. Musiikkikasvatusteknologian innovaatioiksi 

lukeutuvat kaikki työvälineet ja niitä hyödyntävät toimintatavat, joiden parissa musiikki-

kasvatusta on aikojen saatossa toteutettu, vaikka sen nykyinen mielenkiinto kohdistuukin 

lähinnä tieto- ja viestintäteknisin välinein harjoitettavaan musiikkikasvatukseen. Musiikki-

kasvatusteknologian voidaan katsoa olevan yksi koulutusteknologian osa-alueista, jonka 

tutkimus- ja kehitystyö keskittyy musiikin erityistarpeisiin. Se kehittää musiikinopetukses-

sa käytettäviä musiikkiteknologisia välineitä, työkaluja, laitteita, äänitekniikkaa ja ohjelmia 

sekä niiden käyttötapoja. Musiikkikasvatusteknologia on myös musiikkiteknologian osa-

alue, joka keskittyy musiikin oppimisen teknologiaan, sen uusien toimintamallien etsin-

tään, kehittämiseen ja haltuunottoon, päämääränään saada aikaan kasvamista ja oppimista 

musiikin keinoin. (Ojala 2006, 20–21.) Musiikkiteknologia on myös väline, jonka kautta 

on mahdollista oppia myös esimerkiksi äänentoistoon ja sen erilaisiin käsittelytapoihin 

liittyvien sisältöjen hallitsemista sekä siihen johtavan teknisen asiantuntemuksen ja 

tietämyksen muodostumista. (Pohjanoro 2003, 5–6.)  

Musiikkiteknologian käyttäminen kouluissa hyödyttää erityisesti oppilaita, joilla on 

taustallaan vain vähäistä muodollista musiikillista koulutusta. Teknologia voi auttaa 

oppilaita esimerkiksi säveltämään ja esittämään musiikkia, joka olisi perinteisin keinoin 

toteutettuna hyvin vaikeaa ja joillekin jopa täysin mahdotonta. Musiikkiteknologian avulla 

on mahdollista vähentää musiikkikasvatuksen elitististä leimaa, tuoda sitä 

arkipäiväisemmäksi ja päästä tätä kautta helpommin erilaisten musiikkityylien käsittelyn 

pariin. Kuitenkin koulujen taloudelliset resurssit sekä opettajien ymmärrys saatavilla 

olevasta teknologiasta ja sen käyttämisestä määrittävät suuresti musiikkiteknologian 

paikkaa ja luovaa käyttöä koulujen musiikinopetuksessa. Nykyäänkään musiikinopettajat 

ovat harvemmin saaneet sen tasoista musiikkiteknologista erityiskoulutusta, jotta se 

palvelisi riittävästi musiikinopetuksen tarpeita. Tämä johtaa taas siihen, että teknisten 

laitteiden käyttö voi jäädä hyvin vähäiseksi ja silloinkin niitä käytetään mahdollisesti 

vääriin tarkoituksiin. Musiikinopettajat voivat olla tiedottomia myös siitä, että useimmissa 

kouluissa on olemassa jo valmiiksi laitteita, joista johtuen heidän ei välttämättä tarvitse 

käyttää lainkaan koulun varoja musiikkiteknologisten laitteiden hankintaan. Pelkästään 

tavallinen äänikortilla ja ääniliitännöillä varustettu tietokone, joita löytyy useimmista atk-
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luokista käy mainiosti tietokoneavusteisesta musiikin tekemiseen tarkoitetusta laitteistosta. 

Koska nykyään yhä suurempi osa musiikkiteknologiasta on ohjelmapohjaisia ja internetin 

tarjonta näistä joko lisenssejä vaativista tai ilmaisista ohjelmista on runsas, on lähes 

jokaisen koulun mahdollista saada osakseen tehokasta teknologia-avusteista 

musiikinopetusta niin halutessaan. (Barlow 2006, 207–209.)  

Teknologiakasvatuksen ja musiikkikasvatuksen integraation voidaan nähdä toteutuvan, kun 

opetus toteuttaa valtakunnallisen opetussuunnitelman teknologia - ja musiikinopetukselle 

asettamia vaatimuksia. Sen tulee myös pohjimmiltaan sijoittua ammatillisesti organisoidun 

sekä intentionaalisen kasvatuksen alueelle (ks. luku 2) sekä omata toteutuakseen 

kummankin teknologiakasvatuksen (ks. luku 3) sekä musiikkikasvatuksen (ks. luku 4) 

opetuksellisesti keskeisimmät piirteet. Tarkemmin rajattuna voidaan sanoa, että teknolo-

giakasvatus perustuu arkielämässä kohtaamiemme teknologioiden ja ympäristössämme 

tapahtuvien ilmiöiden ymmärtämiseen ongelmanratkaisuun perustuvan konkreettisen ja 

käytännönläheisen sekä itseään toteuttavan toiminnan kautta (ks. luvut 3.1, 3.2). Tällöin 

voidaan loogisesti ajatella, että näiden samojen teknologiakasvatuksen kriteerien tulee täyt-

tyä myös musiikinopetuksen yhteydessä, jos halutaan tuoda teknologiakasvatusta sen yh-

teyteen. Teknologiakasvatuksen sisällyttämisen vastapainoksi tulee huolehtia kuitenkin 

siitä, että myös musiikinopetukselle asetetut kriteerit täyttyvät (ks. luku 4.2). 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tässä luvussa tuodaan esille mihin tarkoitukseen tämä tutkielma on tehty ja mitkä ovat sen 

tutkimuskysymykset. Esille tuodaan lisäksi tutkielmassa käytetyn kvalitatiivisen tutkimus-

otteen ja tutkimusmenetelmänä käytetyn toimintatutkimuksen piirteitä sekä kuvaillaan tut-

kielmaan valitut aineistonkeruumenetelmät sekä itse tutkimuksen kulku aineistonkerää-

misineen.  

6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu tutkijan itse luomaan teknologia- ja musiikki-

kasvatusta integroivaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, johon tutkimuksen kohderyhmä 

osallistuu ja joiden suoriutuminen sekä ajatukset koetusta kokonaisuudesta rajautuvat tut-

kimuksen mielenkiinnon kohteiksi. Tutkimuksen toiminnallinen kokonaisuus on muodos-

tettu tämän tutkielman teoriaosuudesta esille nostetuiden olettamusten perusteella koskien 

sitä, kuinka teknologikasvatusta voidaan hyödyntää musiikinopetuksen yhteydessä (ks. s. 

26). Tutkimuksen toiminnallisen kokonaisuuden muodostaa teemapäivä, jonka aiheeksi on 

rajattu ääni (ks. luku 4.1). Ääni toimii kokonaisuuden teknologisena substanssina (ks. luku 

3.1), eli tutkittavana ilmiönä. Teemapäivän aikana tähän teknologiseen substanssiin on 

tarkoitus tutustua ja liittää se osaksi musiikkia (ks. luku 4.1), sen oppimista (ks. luku 4.2) ja 

musiikkiteknologiaa (ks. luku 5.3). Tämän perusteella tutkimukseen osallistuva kohderyh-

mä suorittaa ongelmanratkaisutehtävän, joka perustuu aikaisemmin teemapäivän aikana 

läpi käytyyn asiaan. Ongelmanratkaisutehtävänä on rakentaa kielisoitin esivalmisteltua 

rakennussarjaa käyttäen sekä hyödyntäen aikaisemmin teemapäivän aikana saatua tietoa 

äänestä ilmiönä sekä sen yhteyksistä musiikkiin ja soittimien rakentamiseen. Tästä toimin-

nasta on tarkoitus kerätä tutkimuksen aineisto osallistuvan havainnoinnin sekä kyselyn 

keinoin. Tarkemmin rajattuna tämän tutkielman tarkoitus on siis tutkia, kuinka tutkimuk-

sen kohderyhmä suoriutuu teknologia- ja musiikkikasvatusta yhdistävästä ongelmanratkai-

sutehtävästä. Tämä tutkielma on kiinnostunut myös siitä, mitä tutkittava kohderyhmä ajat-

telee kokemastaan teknologia- ja musiikkikasvatusta yhdistävästä opetuksesta, jolloin on 

mahdollista pohtia vastaavanlaisen opetustoiminnan edellytyksistä, sen käytännöllisyydes-

tä ja soveltamisesta, myös jatkon kannalta.  

Näin ollen tutkimuksen tutkimuskysymykset muodostuivat seuraavanlaisiksi: 
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1. Miten tutkimuksen kohderyhmä suoriutui ääneen ja soitinrakentamiseen liittyvästä 

ongelmanratkaisutehtävästä? 

2. Mitä tutkimuksen kohderyhmä ajattelee kokemastaan teknologia- ja musiikkikasva-

tusta yhdistävästä opetuksesta? 

 

Siitä, miten aineisto hankittiin tutkimuskysymyksiin nähden, kerrotaan tarkemmin s. 

36. 

6.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen päätarkoitus on yleisesti ottaen tarjota syvä-

luotaava kuvaus ja ymmärrys ihmiskokemuksesta; kyse on yleensä ihmisen toiminnasta 

jossain muodossa. Kvalitatiivinen tutkimus kuvailee, ymmärtää ja tulkitsee ihmisten maa-

ilman ilmiöitä, vuorovaikutuksia ja keskusteluja empirian keinoin. Kvalitatiiviselle tutki-

mukselle on tyypillistä kysyä yleensä kysymyksiä alkaen sanalla ”miksi”. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tapa etsiä kysymyksin tarkoitusta ja tulkintaa eivät oikein anna sille mahdolli-

suutta toimia hypoteesien yhteydessä sen tulosten yleistämisen vaikeudesta johtuen. Tämä 

on selkeä ero kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen piirissä, joka 

perustuu täsmälliseen tilastojen luomiseen ja tulkintaan. Kvantitatiivinen tutkimus mahdol-

listaa näin ollen myös merkittävästi suurempien aineistojen käsittelyn ja yleistämisen, kun 

taas kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaisempaa keskittyä huomattavasti pienempiin 

tutkittavien yksiköiden määrään, jopa vain yhteen tapaukseen. (Lichtman 2013, 17.)  

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (1997, 161) kirjoittavat että kvalitatiivisen tutkimuksen läh-

tökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja todellisuuden moninaisuus. Todellisuutta ei 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa tällöin saa mielivaltaisesti paloitella osiin vaan todelliset 

tapahtumat muovaavat toisiaan samanaikaisesti luoden näin ollen mahdollisuuden löytää 

monensuuntaisia suhteita. Tutkijan omat arvolähtökohdat muovaavat tapaa mitä ja miten 

tutkija pyrkii ymmärtämään tutkimaansa ilmiötä. Tällöin täyttä objektiivisuutta ei kvalita-

tiivisen tutkimuksen puitteissa ole tarkoituksenmukaista pyrkiä saavuttamaan, koska tutki-

jan ollessa osa empiriaa hänen subjektiivinen kokemuksensa kietoutuu oleelliseksi osaksi 

tutkimusta ja sen tuloksia. Kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset ilmenevätkin aikaan ja 

paikkaan sidottuina ehdollisina selityksinä, jolloin tarkoituksena on ennemmin ollut löytää 

tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä.  
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Kvalitatiivinen tutkimus voidaan karkeimmillaan ja yksinkertaisimmillaan ymmärtää ai-

neiston ja analyysin muodon kuvaamiseksi ei-määrällisessä muodossa ja tällaiseen aineis-

toon on mahdollista hyödyntää useita eri lukutapoja, myös kvantitatiivisia. Näin ollen on 

myös huomattava, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on mahdollista sisällyttää myös 

kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä ja menetelmiä. Pelkistetyimmillään kvalitatiivisin 

keinoin eli empiirisesti hankitulla aineistolla tarkoitetaan dataa, joka ilmenee tekstinä. Tä-

män tekstin syntyminen voi olla joko tutkijasta riippuvainen tai hänestä riippumaton, joka 

taas on täysin riippuvainen tutkimuksessa käytetystä laadullisesta aineistonkeruumenetel-

mästä. Tutkijasta riippuvaisia menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset haastattelun ja havain-

noinnin muodot. tutkijasta riippumattomia menetelmiä ovat esimerkiksi ns. valmiit aineis-

tot kuten päiväkirjat, kirjeet, yleisönosastokirjoitukset tai elokuvat. Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa on ominaista, että tulkinta jakautuu koko tutkimusprosessin laajuisesti eikä sitä 

näin ollen aina ole helppoa pilkkoa toisiaan loogisesti seuraaviin osiin. Kvalitatiivisen tut-

kimuksen luonteelle ei ole ollenkaan tavatonta, että niin tutkimussuunnitelmaa kuin tutki-

musongelmien asettelua voi joutua tarkastamaan aineiston hankinnan ja tutkielman kirjoit-

tamisen aikana. (Eskola ja Suoranta 1998, 13, 15–16.) 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman au-

tenttisessa tilanteessa kouluympäristössä, josta aineisto kerätään empiirisin keinoin. Tästä 

syystä tutkimuksen toteuttamiseen on valittu kvalitatiivinen tutkimusote. 

6.3 Toimintatutkimus 

Toimintatutkimuksessa tarkoitus on sekä tutkia että yrittää muuttaa vallitsevia käytäntöjä. 

Tutkimuksessa pyritään etsimään ratkaisuja tutkimuskysymyksiin (joko teknisiin, yhteis-

kunnallisiin, sosiaalisiin, eettisiin tai ammatillisiin) tavalla, jossa informantit toiminnallis-

tetaan aktiivisiksi osallisiksi tutkimukseen mukaan. Olennaista on yhteistyö ja aktiivinen 

tekeminen tutkimisen ohella. Toimintatutkimukselle on tyypillistä vahva käytäntöön suun-

tautuminen ja ongelmakeskeisyys. Kummatkin, niin tutkittava kuin tutkija toimivat aktiivi-

sina toimijoina tutkimusprosessissa sekä heidän välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat 

toimintatutkimukselle erittäin tärkeitä. Toimintatutkimuksen aihe ja sen sisältämä sub-

stanssi voivat olla melkeinpä mikä tahansa ihmiselämään liittyvä piirre. Toimintatutkimuk-

sessa pyritään tutkimisen avulla saavuttamaan mahdollisimman reaaliaikaisesti tutkittavan 

aiheen tai ongelman muutos samalla sitä edistäen ja parantaen tavalla tai toisella. Kaikesta 
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huolimatta kyseessä on kuitenkin tutkimus ja tutkimusten lopputulosta ei voi ennalta tietää. 

Tällöin on siis myös mahdollista, että haluttuun lopputulokseen, eli toimintatutkimuksen 

tapauksessa jonkin asiantilan muutokseen ei välttämättä päästäkään. Tämä on kuitenkin 

yhtälailla tärkeä lopputulos sillä toimintatutkimuksessa tuotetun aineiston pohjalta saadaan 

silti uutta tutkimuksellista tietoa. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2009, 41–42.) 

Toimintatutkimus on aikaan ja paikkaan rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa 

yleensä on tarkoitus kokeilla uusia toimintatapoja. Toimintatutkimus tavoitteleekin käy-

tännön hyötyä eli käyttökelpoista tietoa teoreettisten tietojen luomisen sijaan. Toimintatut-

kimuksessa pyritään voimaannuttamaan ja valtauttamaan tutkimuksen informantteja taval-

la, joka käynnistää mahdollisen muutoksen ja rohkaisee heitä uskomaan omiin kykyihin ja 

toimintamahdollisuuksiin sekä tarttumaan asioihin, jotta niitä voitaisiin kehittää paremmik-

si heidän omalta kannaltaan. Toimintatutkijalle hänen oma subjektiivinen kokemus on 

oleellinen osa aineistoa. Tutkija käyttää omia havaintojaan aineistona joko muun tutkimus-

aineiston sijasta tai sen lisäksi, jolloin tutkija voi muodostaa ymmärryksen tutkittavasta 

asiasta. Toimintatutkimus on yleisesti luokiteltu vain kvalitatiiviseksi tutkimusmenetel-

mäksi, mutta tätä voidaan pitää myös hieman harhaanjohtavana. Toimintatutkimuksessa on 

mahdollista käyttää kvalitatiivisten menetelmien ohella myös kvantitatiivisia aineistonke-

ruumenetelmiä, jolloin tutkimus ei ole puhtaasti laadullinen. Toiseksi voidaan ajatella, että 

toimintatutkimus ei varsinaistesti ole tutkimusmenetelmä vaan asenteellinen lähestymista-

pa, missä tutkimus on yhdistetty toiminnan kehittämiseen. Kolmanneksi voidaan todeta, 

että koko kvalitatiivinen tutkimus on paljon nuorempi kuin toimintatutkimus, jonka perus-

teita ja käsitteitä ideoitiin jo 1920- ja 1940-luvuilla esimerkiksi John Deweyn ja John Col-

lierin toimesta, kun taas kvalitatiivinen tutkimus erottui vasta 1970-luvun loppupuolella 

omaksi suuntauksekseen. (Heikkinen 2006, 17, 19–20, 36–37; Heikkinen 2001, 172–173.)  

Tämä tutkimus on vahvasti käytäntöön suuntautunut ja perustuu toiminnallisuuden sekä 

ongelmakeskeisyyden kautta hankittuun aineistoon, jossa tutkimuksen kohderyhmä toi-

minnallistetaan aktiiviseksi osalliseksi tutkimusta, jolloin tutkijan ja tutkittavien välinen 

yhteistyö, vuorovaikutus ja aktiivinen tekeminen nousevat tutkimuksen kannalta merkittä-

vään asemaan. Tästä syystä tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi on valittu toimintatutki-

mus. 
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6.4 Aineistonkeruumenetelmät 

Erilaiset haastattelut ja kyselyt, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto 

ovat kvalitatiivisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä. Niitä on mahdollis-

ta käyttää yksittäin, rinnakkain tai eritavoin yhdistelemällä tutkimusongelman tai -

resurssien mukaisesti. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 71.) Tämän tutkielman aineisto kumpuaa 

empiirisestä toiminnasta, joten siinä on käytetty kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonke-

ruumenetelmiä. Tämän tutkielman aineistokeruumenetelminä on käytetty osallistuvaa ha-

vainnointia ja kyselylomaketta avoimin kysymyksin. 

6.4.1 Osallistuva havainnointi 

Havainnointi on tavallisimpia kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettäviä aineistonkeruu-

menetelmiä. Havainnoinnin käyttäminen tutkimuksen ainoana aineistonkeruumenetelmänä 

voi kuitenkin olla haasteellista esimerkiksi analyysin kannalta, koska havainnoimalla ai-

neistoa kertyy yleensä paljon ja ilman tutkimuksen informantin ääntä aineiston käsittely 

pelkistyy helposti hyvin subjektiiviseksi tulkinnaksi. Havainnoinnin yhdistämistä jonkin 

toisen aineistonkeruumenetelmän kanssa pidetäänkin yleisesti tutkimuksen kannalta he-

delmällisenä. Yleisesti ottaen havainnoinnin valintaa aineistonkeruumenetelmäksi on syytä 

aina kuitenkin pohtia tarkasti. Havainnoinnin käyttäminen on perusteltua esimerkiksi sil-

loin, jos tutkittavasta ilmiöstä tiedetään vähän tai ei laisinkaan. Havainnoinnin avulla asiat 

on mahdollista nähdä oikeissa yhteyksissä ja se voi myös auttaa kytkemään toisia aineis-

tonkeruumenetelmiä paremmin tutkimukseen monipuolistaen näin tutkittavasta ilmiöstä 

saatua tietoa ja sen käsittelyä. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 81.)  Havainnoinnin avulla pysty-

täänkin vastaamaan toimivatko ihmiset todella niin kuin esimerkiksi toisen aineistonke-

ruumenetelmän avulla on todettu (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 1997, 2009). Osallistuvas-

ta havainnoinnista on kyse silloin, kun tutkija on fyysisesti läsnä tutkimustilanteessa. Osal-

listuvasta havainnoinnista puhuttaessa osallistumisen taso voikin vaihdella paljon ja tämä 

osallistumisaste määräytyy aina tutkimuksen aineistonkeruutarpeen mukaisesti. (Syrjälä, 

Ahonen, Syrjäläinen ja Saari 1994, 84.) Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii kui-

tenkin tavallisimmin aktiivisessa vuorovaikutuksessa tutkimuksensa informanttien kanssa, 

jolloin sosiaaliset interaktiotilanteet muodostavat tärkeän osan tiedonhankintaprosessista. 

Siitä, minkä verran tutkijan on tapahtumien kulkuun tarpeellista vaikuttaa, ollaan yleisesti 

montaa mieltä, mutta hyvänä suuntaviivana voidaan pitää sitä, mitä toimintatutkimukselli-
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sempi tutkimus on, sitä perustellumpi on tutkijan aktiivinen vaikuttaminen. (Tuomi ja Sa-

rajärvi 2009, 82.) Osallistuvassa havainnoinnissa havaintoja voidaan kerätä niin kenttä-

muistiinpanoja tekemällä kuin myös erilaisin ääninauhoituksin tai videointien avulla (Syr-

jälä, Ahonen, Syrjäläinen ja Saari 1994, 84).  Havaintoja voidaan merkitä myös varta vas-

ten suunniteltuun havainnointipohjaan tai erilaisiin arviointiasteikkoihin. Tutkimuksen 

aikana tärkeää on muistaa, että havainnointimenetelmää käytettäessä tutkijan on pidettävä 

tutkimuksesta kerätyt havainnot selkeästi erillään omista tulkinnoistaan näistä havainnois-

ta. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 1997, 212, 214.) 

6.4.2 Kysely 

Verbaalisen aineiston kerääminen ja käyttäminen tutkimuksessa on yksi nykyisten sosiaa-

listen tieteiden kulmakivistä ja kysymysten kysymistä informanteilta pidetään yleisesti 

hyvin tehokkaana tapana kerätä tietoa esimerkiksi käyttäytymisestä, kokemuksista, yksit-

täisistä toiminnoista, motiiveista, uskomuksista, arvoista ja asenteista; eli niin sanotusti 

subjektiivisista muuttujista, joita ei voida mitata suoraan. (Foddy 1993, 1, 11.) Tuomi ja 

Sarajärvi (2009, 74–75) kirjoittavat kyselyn olevan yleisesti ennemminkin kvantitatiivisen 

tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä, koska kerätyn aineiston avulla on mahdollista tes-

tata hypoteeseja ja aineisto on yleensä helposti kvantifioitavissa. Kyselyä voi kuitenkin 

käyttää myös kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä, jolloin tutkimuksen informantit voi-

daan tyypitellä laadullisiin luokkiin vastaustensa perusteella tutkimuskysymyksiin nähden.  

Kysymysten luomisessa tulee olla tarkka, sillä ne vaikuttavat merkittävästi koko tutkimuk-

sen onnistumiseen. Kysymysten muotoilu aiheuttaakin yleisesti eniten päänvaivaa aineis-

toa analysoitaessa, sillä jos informantit eivät ymmärrä mitä kysytään tai ymmärtävät kysy-

myksen väärin, vääristää tämä helposti koko kyselytuloksen sen tarkoitukseensa nähden. 

Nyrkkisääntönä kysymysten asettelulle voidaankin pitää yksiselitteisyyttä. Kysymyksiä 

lähdetään rakentamaan tutkimuksen tarkoituksen, päämäärän ja tutkimuskysymysten pe-

rusteella. Aineisto tulisikin kerätä vasta kun tutkimuskysymykset ovat täsmentyneet. Tär-

keää on muistaa, että kysytään vain tutkimuksen kannalta olennaisia kysymyksiä eli sitä 

mitä halutaan tutkia. (Aaltola ja Valli 2001, 100.)  

Yleisesti kyselyillä kerätään aineistoa, joko strukturoiduin (suljetuin) tai avoimin kysy-

myksin. Strukturoidut kysymykset ovat yleisesti monivalintakysymyksiä valmiiksi asete-

tuista vaihtoehdoista. Informantit voivat vastata tällöin samaan kysymykseen niin, että niitä 
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voidaan vertailla keskenään. Vastaaminen on myös helpompaa, koska informanttien ei 

tarvitse reflektoida tapahtumia tai asioita kysymysten takana. Vastaukset ovat näin ollen 

myös vähemmän muuttuvassa muodossa ja ovat helpommin käsiteltävissä ja analysoitavis-

sa esimerkiksi tietokoneella. Avoimien kysymysten käyttäminen on tarkoituksenmukaista 

silloin, jos halutaan päästä kiinni syvemmälle informantin ajatuksenjuoksuun tai siihen, 

mitä hän todella on mieltä kysytystä aiheesta. Avoimet kysymykset antavat vastaajan il-

maista itseään omin sanoin, koska se ei ehdota vastauksia kysymyksissään ja tällöin voi-

daan päästä kiinni informantin tietämykseen, tunteisiin ja keskeisiin ajatuksiin kysyttävään 

aiheeseen nähden. Avoimet kysymykset antavat myös mahdollisuuden tunnistaa motivaa-

tioon liittyviä asioita. (Foddy 1993, 126, 128.) Kritiikkiä voidaan löytää molemmista niin 

puolesta kuin vastaankin. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (1997, 197) sanovat avoimia ky-

symyksiä suosivien perustelevan niiden käyttöä informanttien vastausvapaudella kun struk-

turoidut kysymykset taas kahlitsevat informantin valmiiksi pureksittujen kysymysten äärel-

le. Päinvastoin strukturoitujen kysymysten puolestapuhujat sanovat avoimien kysymysten 

tuottavan aineistoa, joka on sisällöltään aivan liian monivivahteista, luotettavuudeltaan 

kyseenalaista sekä käsiteltävyydeltään hankalaa.   

6.5 Aineiston kerääminen 

Tässä pro gradu -työssä tutkitaan teknologiakasvatuksen hyödyntämistä musiikinopetuk-

sessa tutkimuksen kohderyhmälle suunnitellun ääneen liittyvän toiminnallisen teemapäivän 

muodossa. Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui yksi Oulun alueen koulun kuudes vuo-

siluokka tutkijan omasta mielenkiinnosta kuudesluokkalaisten suoriutumisesta ja ajatuksis-

ta suunniteltua teemapäivää kohtaan. Tutkimuksen toteuttamiseksi lähestyttiin yhtä Oulun 

alueen koulua asian tiimoilta ja koulun rehtorilta saatiin tutkimuslupa tutkimuksen tekemi-

seksi tässä kyseisessä koulussa. Aikatauluista sovittiin tarkemmin koulun kuudetta luokkaa 

opettavien opettajien ja esimerkiksi teknisen työn tiloissa sekä musiikkiluokassa mahdolli-

sina tutkimuspäivinä työskentelevien opettajien kanssa. Tutkimus sovittiin pidettäväksi 

22.2.2016. Tämän jälkeen tutkimukseen valitulle koulun kuudennelle luokalle käytiin ker-

tomassa hieman tutkimuksesta ja sen toteutuksesta, kuitenkaan liikaa paljastamatta, jotta se 

ei vaikuttaisi itse tutkimuksessa toimimiseen ja sitä kautta myös tuloksiin jo ennakkoon. 

Oppilaat saivat myös tutkimuslupakyselyt mukaansa kotia vietävikseen, johon toivottiin 

vanhempien suostumus lapsensa osallistumiseen tutkimukseen. Oppilaille, jotka eivät saisi 

lupaa tutkimukseen osallistumiseen, järjestettäisiin luokan työjärjestyksen mukaista ope-
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tusta. Tutkimuslupakyselyt rehtorille (liite 1) kuin oppilaiden vanhemmille (liite 2) ovat 

nähtävillä tämän tutkielman lopussa. Tutkimukseen osallistui lopulta 20 Oulun alueen kou-

lun kuudesluokkalaista.  

 

Suurimpiin ennakkovalmisteluihin tutkimuslupa-asioiden ja aikataulullisten järjestelyjen 

lisäksi kuului myös tutkimuksen empiirisen osion ongelmanratkaisutehtävänä toimiva ka-

limba-tyyppisen soittimen rakennussarjan valmistaminen jokaiselle tutkimukseen osallis-

tuvalle oppilaalle. Rakennussarjat prototyyppeineen valmistettiin tutkijan toimesta Oulun 

yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan teknisen työn ja teknologiakasvatuksen tiloissa 7. – 

15.1.2016 välisenä aikana rakennussarjojen valmistuttua seitsemän päivän työskentelyn 

tuloksena. Jokainen rakennussarja pakattiin 2 litran vetoiseen minigrip pussiin. Osien mah-

dollisiin rikkoutumisiin ja hukkaantumisiin varauduttiin valmistamalla ja ottamalla mukaan 

varaosia. Kuva rakennussarjan osista (liite 5) sekä niistä valmistetusta valmiista prototyy-

pistä (liite 6) löytyy tämän tutkielman lopusta.   

 

Itse teemapäivä rakennettiin koostuvan kolmesta osiosta:  

- pohjatunti (45min) 

- ongelmanratkaisuosio ryhmä 1 (2x45min) ja ongelmanratkaisuosio ryhmä 2 

(2x45min) 

- yhteinen teemapäivän lopetustunti (45min)  

 

Pohjatunnin idea oli tutustua päivän aiheeseen eli ääneen, joka muodostaa tämän tutki-

muksen teknologisen substanssin, jonka parissa tutkimuksen kohderyhmä työskentelee 

teemapäivän aikana. Pohjatunti pidettiin tutkimukseen osallistuvan kuudennen vuosiluokan 

kotiluokassa. Pohjatunti aloitettiin kertomalla päivän aikataulu, jonka jälkeen paljastettiin 

teemapäivän aihe, jonka jälkeen aiheen käsittely alkoi kysymällä avauskysymys ”mitä ääni 

on?”. Pohjatunnin tavoitteellinen ääneen liittyvä sisältö oli muodostettu tämän tutkielman 

teoriaosiosta (ks. luku 4.1 ). Kun ääneen liittyvät perusfaktat oli keskusteltu läpi, oppilaat 

suorittivat lämmittelytehtävän, joka liittyi juuri ennen sitä läpi käytyihin asioihin äänen 

fysikaalisista ominaisuuksista. Oppilaiden tehtävänä oli rakentaa ryhmissä kuppipuhelimet 

tarvikkeista, jotka olivat: 2 isoa pahvikuppia, 5 metriä ohutta lankaa sekä 2 cocktailtikkua 

kupin pohjaan reiän tekemistä sekä langan päiden kiinnittämistä varten. Kuppipuhelimia 

tuli testata ja niiden toimintaperiaatetta pohtia. Asia keskusteltiin läpi tehtävän suorittami-

sen jälkeen. Tämän jälkeen ääni liitettiin ilmiönä osaksi musiikkia kysymyksellä ”mitä 



35 

 

musiikki on?”, josta käydyn keskustelun jälkeen seurasi esimerkiksi kysymys ”miten eri 

tavoin musiikkia voidaan tuottaa?”. Nyt ääni liitettiin vähitellen musiikin kautta osaksi 

musiikkiteknologiaa (ks. luku 5.3) sen perinteisimmässä muodossa eli akustisiin, ilman 

sähköistä vahvistusta toimiviin soittimiin. Luokkaan oli tuotu havainnollistamisvälineeksi 

akustinen kitara, jota tutkittiin yhdessä. Kitaran toiminta käytiin läpi äänen käyttäytymisen 

kautta, jolloin selvitettiin neljä tulevaan ongelmanratkaisutehtävään liittyvää tärkeää omi-

naisuutta: äänilähde (värähtelevät kielet), äänen korkeus (värähtelyn hallitseminen, virittä-

minen), äänen johtuminen (kulkeutuminen kiinteää ainetta sekä ilmaa pitkin) ja resonointi 

(kaikukoppa). Samalla sama toimintaperiaate yhdistettiin myös esimerkiksi erilaisten lyö-

mäsoittimien ja pianon toimintaan. Pohjatunti päättyi luokanopettajan ennakkoon jakamien 

ongelmaratkaisutunnille lähtevien ryhmien kertomiseen. Aineistoa pohjatunnista kerättiin 

myöhemmin tutkimuspäivänä tutkimuksen kohderyhmälle teetetyn kyselyn kysymyksessä 

2 (liite 4). 

 

Ongelmanratkaisuosio pidettiin koulun teknisen työn tiloissa. Tutkimukseen osallistuvat 

oppilaat tulivat suorittamaan ongelmanratkaisutehtävää kahdessa ryhmässä: ensin ryhmä 1 

(10 oppilasta), jonka jälkeen ryhmä 2 (10 oppilasta). Ongelmanratkaisutehtävän tarkoitus 

oli, että oppilas pyrkii suoriutumaan tehtävästä määräajassa (2x45min) ilman tarkkaa oh-

jeistusta siitä, miten soittimen saa rakennussarjaa käyttäen rakennettua. Oppilaat eivät etu-

käteen tienneet, että heidän tehtävänään on rakentaa jokin soitin, tosin osan sitä tässä vai-

heessa jo hieman aavistellen. Ongelmanratkaisuosio käynnistyi tehtävänannolla, joka oli 

seuraavanlainen: 

 

”Tehtäväsi on valmistaa rakennussarjasta kielisoitin, jota pystyy virittämään ja jonka toi-

minta perustuu tänään äänestä läpikäytyihin asioihin. Soittimen rakentamiseen voit hyö-

dyntää luokasta löytyviä työkaluja, mutta muuten saat käyttää vain rakennussarjan osia. 

Aikaa on tunti ja kolmekymmentä minuuttia.” 

 

Teknisen työn tiloihin oli nostettu valmiiksi esille esimerkiksi vasaroita, ruuvimeisseleitä, 

akkuporakoneita ja – vääntimiä sekä järjestelty kuumaliimauspiste, mutta oppilailla oli 

mahdollisuus hakea työkalukaapeista myös muuta tarvitsemaansa. Oppilaille luvattiin 

myös avustusta ja ohjausta eri työkalujen käyttöön, jos sellaiseen on tarvetta. Tutkija pyrki 

toimimaan ongelmanratkaisutehtävän ajan ohjaavana opettajana, joka ohjaa oppilaita on-

gelmatilanteissa ilman, että antaa valmiita vastauksia niihin. Aineistoa ongelmanratkaisuo-
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siosta kerättiin havainnointirungolle (liite 3) ongelmaratkaisutehtävien aikana. Havainnoin-

tirungolle keskityttiin keräämään tietoa esimerkiksi miten työskentely heti tehtävänannon 

jälkeen käynnistyi sekä havaintoja yleisesti työskentelyn jatkumisen sujumisesta, yhteis-

työstä, avuntarpeesta, ongelmakohdista, onnistumisista ja tehtävän suorittamisesta määrä-

ajasta. Ongelmanratkaisuosiosta kerättiin aineistoa myös myöhemmin tutkimuspäivänä 

tutkimuksen kohderyhmälle teetetyn kyselyn kysymyksessä 1 ja osin kysymyksessä 2 (liite 

4). 

 

Yhteinen teemapäivän lopetustunti pidettiin koulun musiikkiluokassa, jossa tarkoitus oli 

viimeistellä mahdolliset valmistumattomat soittimet, virittää soittimet soittokuntoon, ko-

keilla niiden soittamista ja kerätä oppilailta aineistoa tutkimukseen kyselylomakkeen (liite 

4) avulla. Kaikki soittimet valmistuivat määräajassa, joten aika käytettiin soitinten viimeis-

telyyn eli niiden koristelemiseen, virittämiseen ja kokeilemiseen. Kaikki eivät soittimen 

virittämistä tiettyyn sävellajiin halunneet, koska olivat itse saaneet viritettyä soittimensa 

mieleisensä sävelskaalan puitteissa. Soittimen virittämistä tiettyyn sävellajiin ei katsottu-

kaan loppujenlopuksi tarpeelliseksi ”pakoksi”, koska soittimilla pystyi musisoimaan myös 

tässä tapauksessa, antaen oppilaalle mahdollisuuden luoda ja tuottaa soittimella aivan omaa 

äänimaailmaansa. Soitinten virittämiseen kului kuitenkin huomattavan paljon aikaa, joten 

varsinaista yhteismusisointia ei tutkimuspäivän aikana saatu toteutettua ja soittimien soit-

tamisen kokeileminen tapahtui itsenäisenä kokeiluna, joka tapahtui yksin tai isommissa 

ryhmissä. Soittimet luvattiin kuitenkin koulun taholta ottaa käyttöön lähitulevaisuudessa 

tutkimukseen osallistuneen kuudennen luokan musiikintunneilla. Kyselyyn vastaamiselle 

jätettiin reilu 10 minuuttia aikaa tunnin lopusta, joka osoittautui aivan riittäväksi ajaksi. 

Kyselylomakkeessa oli 4 varsinaista avointa kysymystä (ks. luku 6.4.2), joissa oppilailta 

kysyttiin ongelmanratkaisutehtävään liittyen kysymys 1 ja osittain kysymys 2 sekä teema-

päivään yleisesti liittyviä ajatuksia kysymyksissä 2, 3 ja 4. Viides kysymyspaikka oli varat-

tu vapaaehtoisen palautteen antamiselle. 

 

Tämän tutkimuksen 1. tutkimuskysymykseen haetaan vastauksia analysoimalla yllä kuva-

tun teemapäivän aikana hankittua aineistoa havainnointirungon merkintöjen sekä kysely-

lomakkeen kysymyksien 1 ja 2 perusteella. Tutkimuksen 2. tutkimuskysymykseen haetaan 

vastauksia kyselylomakkeen kysymyksien 2, 3 ja 4 perusteella. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tämän luvun tarkoitus on ensimmäisenä esitellä aineiston analyysimenetelmänä käytetty 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jonka jälkeen kuvaillaan itse aineiston analyysi. Viimei-

senä esitellään analyysin perusteella muodostetut tutkimuksen tulokset ja niiden yhteenve-

to. 

7.1 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jota on mahdollista käyttää kaikenlaisen laadulli-

sen tutkimuksen avulla tuotetun aineiston analysoimiseen. Sillä on tarkoitus pyrkiä muo-

dostamaan tutkimukseen kerätystä aineistosta perusteltuja eli päteviä päätelmiä. Niiden 

päämääränä on kyetä vastaamaan tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Krip-

pendorff 2004, 18, 31.) Tarkoitus on, että päätelmiä tehdessä edetään mahdollisimman 

objektiivisesti, jotta tutkittavasta ilmiöstä voidaan muodostaa asetettujen tutkimuskysy-

mysten kannalta niitä vastaava kuvaus tai selitys. Aineiston yksityiskohtaisen tarkka esitte-

ly ei ole näin ollen oleellista. Pyrkimys on ennemminkin tuottaa kattava yhteenveto aineis-

tosta tutkimuskysymysten asettamissa raameissa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että sisäl-

lönanalyysin keinoin muodostetut päätelmät aineistosta eivät pelkästään omana itsenään 

riitä tarpeeksi kattavien vastausten tai kuvausten antamiseksi tutkimuskysymyksiin nähden, 

vaan analyysin kautta muodostetut tulokset tulee johdonmukaisesti integroida osaksi myös 

tutkimuksessa käsitellyn ilmiön pohjalla vaikuttavaan teoriapohjaan (Neuendorf 2002, 11, 

15, 52–53.)  

Analyysin lähtökohtana tulee pitää tutkimuksen kannalta merkityksellisiä aiheita. Analyysi 

etenee yleisesti neljän erilaisen vaiheen voimin, joiden ensimmäinen vaihe on päättää, mi-

kä aineistossa oikeasti on tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta kiinnostavaa ja oleel-

lista. Toinen vaihe on poimia aineistosta esiin nämä kiinnostavat ja oleelliset asiat ja koota 

ne yhteen. Kolmas vaihe on koottujen asioiden luokittelu, teemoittelu tai tyypittely johon-

kin näistä muodostettuihin kategorioihin. Tämä vaihe mielletään yleisesti tekniikkana tut-

kimuksen varsinaiseksi analyysiksi. Luokittelussa aineistosta muodostetaan nimensä mu-

kaisesti luokkia ja määritellään montako kertaa kyseessä olevat luokat esiintyvät aineistos-

sa. Luokittelu voidaan yleisesti esitellä määrällisesti kootussa taulukkomuodossa. Teemoit-

telussa lukumäärällä ei loppujen lopuksi ole merkitystä, vaan oleellista on mitä kunkin 

muodostetun teeman sisällä on sanottu. Kyse on siis aineiston jakamisesta ja ryhmittelystä 
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erilaisten tutkimuskysymysten kannalta oleellisten aihepiirien mukaan, joka mahdollistaa 

näin ollen näiden aineistossa esiintyvien teemojen vertailun. Tyypittelyssä on kyse aineis-

ton ryhmittelemisestä tietynlaisiksi tyypeiksi, eli tiettyjen aiheiden sisältä haetaan näke-

myksille yhteisiä tekijöitä, joista voidaan muodostaa eräänlainen yleinen näkemys ja tyyp-

piesimerkki. Analyysin neljäntenä ja viimeisenä vaiheena on koota ja kirjoittaa valitusta 

aineistosta yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 92–93.) 

 

Tämän tutkimuksen aineistopohjaisessa sisällönanalyysissä on käytetty teemoittelua, jossa 

aineiston tarkastelun jälkeen tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisten havaintojen ja 

kysymyslomakkeiden perusteella kerättyjen vastausten valitsemisen jälkeen näistä kysei-

sistä merkitysyksiköistä muodostettiin erilaisia kategorioita. Tehdyt havainnot havainnoin-

tirungolle sekä kyselylomakkeiden vastaukset olivat kaikki fyysisiä käsinkirjoitettuja tuo-

toksia, joiden analysoiminen aloitettiin konkreettisesti leikkaamalla kyselylomakkeista 

kunkin kysymyksen vastaukset irti yksitellen ja sijoittamalla ne oman kysymyksensä alle. 

Nämä kysymykset oli jaoteltu vielä sen tutkimuskysymyksen alle (joko 1 tai 2), johon nii-

den oli tarkoitus oleellisesti liittyä. Näin ollen havainnointirungolle tehtyjä havaintoja voi-

tiin tarkastella samanaikaisesti siihen oleellisesti liittyvien kysymyslomakkeen vastausten 

kanssa. Ongelmanratkaisuosioiden aikana havainnointirungolle (molemmilla ongelmarat-

kaisukerroilla omansa) kerättyjen havaintojen perusteella esiin nousi selkeästi kolme kate-

goriaa: Yhteistyö, Ongelmat ja Onnistuminen. Tukemaan yleisesti tehtyjä havaintoja aineis-

toa kerättiin tutkimukseen osallistuneilta kuudesluokkalaisilta myös kyselylomakkeen ky-

symyksellä 1 ”Kerro, miten onnistuit ongelmanratkaisutehtävässä eli soittimen rakentami-

sessa rakennussarjaa käyttäen?” sekä osittain kysymyksellä 2 ”Tänään ensimmäisenä pi-

dettiin oppitunti ääneen liittyen. Mitä hyötyä tästä oppitunnista oli sinulle soitinta rakenta-

essa?” Kysymyksen 2 vastausten perusteella muodostettiin kategoriat Hyötyä ongelman-

ratkaisussa, Ei hyötyä ongelmanratkaisussa ja Hyötyä oppimisessa, joista kaksi ensin mai-

nittua kategoriaa pyrkivät vastaamaan havainnointirungon havaintojen ja kyselylomakkeen 

kysymyksen 1 perusteella muodostettujen kategorioiden kanssa tutkimuksen 1. tutkimus-

kysymykseen, kun jälkimmäinen kategoria pyrkii omalta osaltaan auttamaan tutkimuksen 

2. tutkimuskysymykseen vastaamisessa. Kyselylomakkeen kysymykseen 3 ”Mitä ajattelet 

teemapäivästä, jossa olit tänään mukana?” annettujen vastausten perusteella ja aineiston 

tarkastelun tuloksena muodostettiin kategoriat Positiivinen kokemus ja Tekeminen. Samaan 

tapaan kyselylomakkeen kysymyksen 4 ”Mitä olet mieltä, jos tämäntapaista (esimerkiksi 

musiikkia ja teknistä työtä yhdistävää) opetusta järjestettäisiin koulussa useamminkin?” 
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vastausten perusteella muodostettiin kategoriat Uudelleen kokeminen ja Monipuolisuus. 

Muodostettu kategorisointi vastauksineen koottiin ja järjesteltiin tämän jälkeen sähköiseen 

muotoon Word 2010 – tekstinkäsittelysovelluksen taulukko-ominaisuutta hyödyntäen, jotta 

kokonaisuuden tarkastelu olisi mielekkäämpää.  

 

Seuraavaksi esitetyt analyysin tulokset on tuotettu tätä kategorisointia tulkiten ja tuloksissa 

esitetään vain osa annetuista kyseisen kategorian vastauksista, jotka toimivat siis esimerk-

kivastauksina tarkoituksenaan kuvata kategorian sisältöä mahdollisimman monipuolisesti. 

7.2 Analyysin tulokset 

Tässä luvussa käydään läpi aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteella muodostetut 

kategoriat esimerkkivastauksineen, jotka on muodostettu tutkimuskysymyksiin nähden. 

Tutkimuskysymys 1. 

 

”Miten tutkimuksen kohderyhmä suoriutui ääneen ja soitinrakentamiseen liittyvästä on-

gelmanratkaisutehtävästä?” 

 

Oppilaat vastasivat alla esitetyissä kolmessa kategoriassa esimerkkivastauksillaan kysely-

lomakkeen kysymykseen ”Kerro, miten onnistuit ongelmanratkaisutehtävässä eli soittimen 

rakentamisessa rakennussarjaa käyttäen?” 

7.2.1 Yhteistyö 

Yhteistyö oli ensimmäinen selkeästi aineistoa tarkastellessa esiin noussut yhteneväinen 

tekijä. Havaintojen perusteella kummankin toteutetun ongelmanratkaisuosion (ryhmä 1 ja 

ryhmä 2) työskentelyn alkaminen heti tehtävänannon jälkeen noudatti hyvin samantapaista 

etenemiskaavaa koskien yhteistyötä. Havainnointirungoille oli merkitty esimerkiksi seu-

raavanlaisia havaintoja: 

 

”Saman tien innostunutta porinaa ja pohdintaa yhdessä”  

”Osien tutkimista ja pohtimista pöytäryhmissä yhdessä” 

”Hyviä ideoita muodostettu yhteisesti esimerkiksi soittimen muodosta” 
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Yhteistyössä toimimisen jatkuminen näkyi myös molemmissa havainnointirungoissa läpi 

ongelmanratkaisuosioiden, joissa yhteistyö vaikutti olevan iso tekijä ongelmaratkaisuosios-

sa etenemisessä. Seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä tehdyistä havainnoista yh-

teistyötä koskien: 

 

”Yhteistyössä toimimista jatkuvasti paljon” 

”Kielet tuottavat ihmetystä – miettimistä yhdessä mitä ne ovat” 

”Osa oppilaista päättää yhdessä lähteä rungon kiinnittämiseen kuumaliimalla” 

”Oppilas X hoksasi rungon ruuvikiinnityksen – muutama tekee heti perässä” 

”Toisilta löytyy kokoajan vinkkejä hyviin ratkaisuihin” 

”1. valmis soitin – muut viimeistään nyt hoksasivat idean” 

 

Tehtyjen havaintojen perusteella yhteistyö vaikutti olevan molempien ryhmien kohdalla 

merkittävä tekijä tehtävän suorittamisessa. Tätä näkemystä tukevat myös kyselylomakkeen 

kysymykseen annetut vastaukset, jotka teemoitettiin analyysissä Yhteistyö – kategorian 

alle. Seuraavassa tutkimuksen kohderyhmän esimerkkivastauksia: 

 

”Alussa oli vaikeaa älytä miten soittimen rakennus lähtee käyntiin, mutta kun hetken miet-

ti, niin sen sai alkuun. Piti aina välillä kysyä kaverilta apua, jotta etenisin jonkin verran” 

”Oma ideani oli aika lähellä oikeaa, mutta en keksinyt loppuosaa itse” 

”Onnistuin ihan hyvin, mutta se oli helpompi pähkäillä kaverin kanssa” 

”Minulla meni hetki tajuta soittimen rakentaminen. Katsoin vähän miten muut tekee” 

 

Näin ollen oppilaiden välisellä yhteistyöllä voidaan nähdä olleen selkeä vaikutus suoriutu-

miseen ongelmanratkaisutehtävässä. Tämä yhdessä tekemisen vaikutus heijastaa teknolo-

giakasvatuksen käytännönläheistä luonnetta (ks. s. 10), jolloin oppijoiden henkilökohtaiset 

kokemukset korostuvat ja mahdollistavat luovuuden syntymisen ongelmanratkaisussa. 

7.2.2 Ongelmat 

Tehtävän aikana esiin nousseet ongelmakohdat olivat toinen selkeästi esiinnoussut teema 

niin havainnoissa kuin kyselylomakkeen vastauksissa. Havainnointirungoille kerätyistä 
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havainnoista ongelmakohdista on seuraavassa esitetty muutamia esimerkkejä, joita esiin-

tyivät molempien ryhmien kohdalla: 

”Rungon kiinnittäminen tuottaa päänvaivaa” 

”Ohjeiden puuttuminen ihmetyttää osaa” 

”Yksi runkopala halkesi ruuvauksessa” 

”Kielten sijoittelu ihmetyttää paljon” 

”Virityskoneisto tuottaa ongelmia” 

”Osalla turhautumista ongelmista johtuen” 

 

Myös oppilaiden antamat vastaukset kyselylomakkeelle tukevat havainnoissa tehtyjä huo-

mioita ongelmakohdista, jotka ovat teemoitettu kategoriaan Ongelmat: 

 

”Kopan sain aika helposti tehtyä, mutta kielten asettelu oikealle paikalle oli hankalampaa. 

Kutakuinkin onnistuin mielestäni hyvin” 

”Soittimen rakentaminen oli hankalaa, koska sai käyttää vain tiettyjä osia. Onnistuin teh-

tävässä mielestäni ihan hyvin” 

”Onnistuin hyvin. Osien paikkojen löytö oli haastavaa, koska ei ollut rakennusohjeita” 

”Rakentaminen oli vaikeaa, koska olen edelliset kaksi vuotta opiskellut vain tekstiiliä, jo-

ten oli vaikea ymmärtää mikä kuuluu mihinkin ja mitä niillä tehdään. Lopussa työ oli kui-

tenkin jonkin verran helpompi, kun ehti tutustua kunnolla tavaroihin”  

 

Oppilaiden voidaan siis nähdä kohdanneen havainnoinnin kanssa yhteneviä ongelmakoh-

tia, joiden kautta tehtävästä kuitenkin koettiin kaikesta huolimatta selviytyneen. Erilaisien 

aihepiirien mukaisien ja oppilaiden kohtaamien ongelmien sekä niiden ratkaisemisen (ks. s. 

10) voidaan nähdä olevan teknologiakasvatuksellisen toiminnan peruselementtejä, joiden 

perustuminen arkielämään ja lapsen kokemusmaailmaan auttavat ymmärtämään ympäröi-
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vää alati teknologisoituvaa maailmaa ja sen konkreettisuuden sekä abstraktiuden ulottu-

vuuksia.   

7.2.3 Onnistuminen 

Kolmantena teemana havainnoista nousi selkeästi esiin merkintöjä tehtävässä etenemisestä 

eli onnistumisista. Seuraavassa on esitelty esimerkkejä molempien ryhmien tehtävässä ete-

nemisestä ja onnistumisista tehdyistä havainnoista: 

”Rungon muoto osalla heti selvillä” 

”Soittimen muoto hahmottui usealla nopeasti aloituksen jälkeen” 

”Ryhmä oppilaita hoksasi kasata rungon kuumaliimalla nopeasti” 

”Oppilas hoksasi kiinnittää kannen ensimmäisenä nauloilla” 

”Kielten idea alkaa hahmottua pikkuhiljaa” 

”Virityskoneiston idea hoksattiin 31 min jälkeen (ryhmä 1)” 

”Virityskoneiston idea hoksattiin n. 40 min jälkeen (ryhmä 2)” 

”Ensimmäinen valmis soitin 50 min jälkeen (ryhmä 1)” 

”Ensimmäinen valmis soitin 45 min jälkeen (ryhmä 2)” 

 

Oppilaiden onnistumista tehtävässä kuvaa myös hyvin heidän vastauksensa kyselylomak-

keen kysymykseen. Seuraavassa muutamia esimerkkipoimintoja, jotka on teemoitettu ka-

tegoriaan Onnistuminen: 

 

”Ihan hyvin kun huomasi soittimen muodon” 

”Joo ihan hyvin. Oli helppoja ja haastavia kohtia. Lopputulos oli omasta mielestäni hyvä” 

”Minusta onnistuin ihan hyvin vaikka rakentaminen oli vaikeaa” 

”Onnistuin hyvin, kun tajusin sen ensimmäisenä ja yksin” 
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”Aluksi oli vaikeaa päästä alkuun, mutta loppujen lopuksi työ onnistui” 

 

Vaikka kaikki oppilaat saivat tehtävän suoritettua, eli rakennettua soittimen valmiiksi 2 x 

45 minuutin määräajassa, osalla oli tästä huolimatta negatiivinen kokemus omasta suoriu-

tumisestaan, niin kuin eräs oppilas perusteli: 

 

”Onnistuin mielestäni huonosti, koska en keksinyt miten se piti tehdä” 

 

Näin ollen havaintojen ja annettujen vastausten perusteella oppilaiden voidaan sanoa koke-

neensa suurimmaksi osaksi onnistuneensa ongelmanratkaisutehtävässä.  

Yhteyttä ongelmanratkaisutehtävässä suoriutumisen sekä teemapäivän teknologisen sub-

stanssin ja tietopohjana toimineen pohjatunnin välillä haettiin kyselylomakkeen 2. kysy-

myksellä. Vastausten perusteella muodostettiin kaksi kategoriaa: Hyötyä ongelmanratkai-

sussa ja Ei hyötyä ongelmanratkaisussa. 

Oppilaat vastasivat alla esitetyissä kahdessa kategoriassa esimerkkivastauksillaan kysely-

lomakkeen kysymykseen ”Tänään ensimmäisenä pidettiin oppitunti ääneen liittyen. Mitä 

hyötyä tästä oppitunnista oli sinulle soitinta rakentaessa?” 

 

7.2.4 Hyötyä ongelmanratkaisussa 

Kyselylomakkeen 2. kysymyksen vastauksia tarkasteltaessa ongelmanratkaisutehtävässä 

suoriutumisen valossa esiin nousi selkeästi hyötyminen pohjatunnin tietopainotteisesta 

annista itse tehtävää tehdessä. Näin muodostettiin kategoria Hyötyä ongelmanratkaisussa, 

jossa seuraavassa on esitelty oppilaiden esimerkkivastauksia siitä, miten he oikeastaan 

hyödynsivät pohjatuntia ongelmanratkaisutehtävän edetessä: 

 

”Tiesin, että pitää olla kaikukoppa ja että kieliä pitää kiristää paljon” 



44 

 

”Tiesin, että ääni lähtee kielistä ja että kaikukoppa on tärkeä osa, joten tiesin että ne täy-

tyy soittimeen laittaa” 

”Oli helpompi tietää, että mihin mitäkin osia laitetaan” 

”Kun me katsottiin kitaraa, niin jäi päähän mitä siinä on, niinpä soitin oli helpompi raken-

taa” 

”Oppitunnista oli hyötyä, koska sitten osasi rakentaa sen soittimen paremmin ja oikeam-

min, että soitin toimisi” 

”Tiesin, että kaikukopan avulla äänestä tulee kovempi” 

”Piti tietää miten kaikukoppa ja äänen johto (johtuminen) toimii, joten oli hyötyä ääneen 

liittyvästä tunnista” 

 

Näiden vastausten perusteella voidaan sanoa osan oppilaista hyötyneen pohjatunnin ope-

tuksellisesta sisällöstä ongelmanratkaisutehtävää suorittaessa. 

7.4.5 Ei hyötyä ongelmanratkaisussa 

Kyselylomakkeen 2. kysymyksen vastauksia tarkasteltaessa ongelmanratkaisutehtävässä 

suoriutumisen valossa esiin nousi myös muutamia negatiivisempia kokemuksia pohjatun-

nin sisällön hyödyllisyydestä, joista muodostettiin kategoria Ei hyötyä ongelmanratkaisu-

tehtävässä. Seuraavassa on esitelty muutama esimerkkivastaus: 

 

”En tiedä oliko siitä apua” 

”Soitinta rakentaessa siitä ei ollut paljon hyötyä” 

”Ei mitään, En tajunnut mitä ääni on” 

 

Aineistoa tarkasteltaessa nähtiin kuitenkin selkeästi, että ongelmanratkaisutehtävässä suo-

riutumiseen nähden teemoitetut vastaukset olivat suurimmaksi osaksi hyötymistä puolta-

via, joten oppilaiden voidaan nähdä enimmäkseen hyötyneen pohjatunnin opetuksellisesta 
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sisällöstä ongelmanratkaisutehtävää suorittaessa. Tällä voidaan tässä tapauksessa myös 

nähdä olevan yhteys opetuksen ja toiminnan perustamiselle teknologisen substanssin ja sen 

integroimisen mahdollisuuksien muodostamalle pohjalle (ks. s. 10).  

Kyselylomakkeen 2. kysymyksen vastausten perusteella muodostettiin vielä kolmas kate-

goria Hyötyä oppimisessa, joka liittyy tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen, ja jota 

käsitellään myöhemmin toisen tutkimuskysymyksen tuloksien yhteydessä. 

Tutkimuskysymys 2.  

”Mitä tutkimuksen kohderyhmä ajattelee kokemastaan teknologia- ja musiikkikasvatusta 

yhdistävästä opetuksesta?” 

 

Seuraavat kategoriat ja tulokset muodostettiin pelkästään kyselylomakkeen kysymysten 3 

ja 4 vastausten perusteella. 

 

Oppilaat vastasivat alla esitetyissä kahdessa kategoriassa esimerkkivastauksillaan kysely-

lomakkeen kysymykseen ”Mitä ajattelet teemapäivästä, jossa olit tänään mukana?” 

7.2.6 Positiiviset kokemukset 

Kyselylomakkeen 3. kysymyksen vastausten perusteella esiin nousi selkeästi oppilaiden 

hyvät kokemukset koetusta teemapäivästä, joten nämä vastaukset teemoitettiin kategoriaan 

Positiiviset kokemukset. Seuraavassa on esitelty oppilaiden vastauksia kokemuksistaan 

teemapäivästä: 

 

”Teemapäivä oli mukava, vaikka en osaakaan teknistä tai tiedä mitään rakentamisesta” 

”Se oli kiva ja opin uusia asioita äänestä” 

”Teemapäivä oli kiva, koska sai kokeilla uutta juttua” 

”Se oli kiva ja opin paljon uutta” 

”Minulla oli hauskaa ja soitan tätä soitinta paljon” 

”Teemapäivä oli erittäin mukava” 
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”Se oli kivaa, koska saatiin omat soittimet kotiin” 

”Oli tosi kivaa kun ne sai sit omaksi” 

”Tosi mukava tehtävä. Oppimista ja hauskanpitoa yhtä aikaa” 

 

Vastauksien perusteella voidaan sanoa oppilaiden pitäneen teemapäivästä. Erityisesti vas-

tauksissa kävi ilmi myös uusien asioiden parissa oppimisen kokeminen ja se, kuinka tutki-

muksen kohderyhmä piti siitä, että saivat rakennetut soittimet tutkimuspäivän päätteeksi 

itselleen kotia vietäväksi. Teemapäivä perustui teknologiakasvatuksellisesti näkyvimmin 

sen konkreettiseen ja toiminnalliseen luonteeseen (ks. s. 10 ja luku 6.5), joiden voidaan 

olettaa vaikuttaneen vastauksissa esiintyneisiin oppilaiden kokemuksiin tutkimuspäivästä.  

7.2.7 Tekeminen 

Kyselylomakkeen 3. kysymyksen vastauksia tarkastellessa esiin nousi selkeästi myös te-

kemisen ulottuvuus teemapäivän aikana, joten tätä aihetta koskevat vastaukset teemoitettiin 

kategoriaan Tekeminen. Seuraavassa on esitelty oppilaiden esimerkkivastauksia tekemiseen 

liittyen teemapäivän aikana:  

  

”Oli kiva tehdä soittimia” 

”Päivä oli kiva, koska tehtiin omia soittimia” 

”Oli mukava rakentaa soitin” 

”Tämä päivä oli todella mukava, koska sai tehdä kaikenlaista” 

”Todella hauskaa, koska sai rakentaa ja miettiä itse” 

”Teemapäivä oli mielestäni kiva, koska sai rakennella” 

”Se oli tosi kiva, kun oli teknistä” 

 

Vastausten perusteella voidaan sanoa, että esimerkiksi soittimen rakentaminen ongelma-

ratkaisutehtävänä oli oppilaiden mielestä ilmeisen motivoivaa, kuten myös teemapäivän 

luonteen yhteys konkreettisesti itse tekemään ja pähkäilemään pääsemisestä. Tämä koros-

taa myös teknologiakasvatuksen ns. tekemällä oppimisen ulottuvuutta (ks. s. 13), jolloin 
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antamalla oppilaiden itse tehdä teknologiaa, auttaa tämä heitä ymmärtämään miten täysin 

ihmisten tarpeiden varaan maailmamme onkaan rakentunut. 

 

Oppilaat vastasivat alla esitetyissä kahdessa kategoriassa esimerkkivastauksillaan kysely-

lomakkeen kysymykseen ”Mitä olet mieltä, jos tämäntapaista (esimerkiksi musiikkia ja 

teknistä työtä yhdistävää) opetusta järjestettäisiin koulussa useamminkin?”  

7.2.8 Uudelleen kokeminen 

Kyselylomakkeen 4. kysymyksen vastauksia tarkastellessa nousi nopeasti esille oppilaiden 

positiiviset ajatukset toteutunutta teemapäivää vastaavien opetuskokonaisuuksien järjestä-

misestä useammin. Näistä vastauksista muodostettiin kategoria Uudelleen kokeminen, jossa 

alla on seuraavaksi esitelty oppilaiden esimerkkiajatuksia: 

 

”Olisi hyvä jos tällaista järjestettäisiin useammin” 

”Se saattaisi olla hyödyllinen ja tosi mukava. Itse ainakin tekisin mielelläni tätä toiste” 

”Mielestäni se olisi kivaa ja osallistuisin mielelläni uudelleen” 

”Olisi kivaa, sillä tekninen ja musiikki ovat kivoja aineita” 

”Olisi kivaa koska siinä on kivoja aineita. Olisi kivaa tehdä jotain vähän työläänpää soi-

tinta joskus” 

Vastausten perusteella voidaan sanoa oppilaiden kokevan teemapäivän ja sitä vastaavan 

opetuksen mieleiseksi sekä toivovan tämän tapaista opetusta järjestettävän myös vastai-

suudessa.  

7.2.9 Monipuolisuus 

Kyselylomakkeen 4. kysymyksen vastausten perusteella esiin nousi selkeästi myös positii-

viset ajatukset teemapäiväkokonaisuuden eroista normaaliin koulutyön arkeen. Tästä syys-

tä nämä vastaukset teemoitettiin kategoriaan Monipuolisuus, josta seuraavaksi on esitelty 

oppilaiden ajatuksia: 
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”Kivaa vaihtelua koulutehtäville” 

”Se olisi tosi kivaa, kun ei olisi normaali lukuaineita” 

”Jos yhdiste toteutuisi, se olisi mahtavaa, koska ei tarvitsisi opiskella sillä tunnilla yhtä 

ainetta vaan kahta” 

”Se olisi mukavaa vaihtelua arkeen” 

”Olisin innoissani, koska olen normaalisti tekstiilissä, niin olisi vähän vaihtelua” 

 

Näiden vastausten perusteella voidaan sanoa, että teemapäivä nähtiin yleisesti positiivisena 

ja vaihtelua tuovana monipuolisena kokemuksena. Tämä korostaa myös teknologiakasva-

tuksen integroivaa luonnetta (ks. s. 10), jolloin voidaan nähdä mahdollisuuksia luoda mo-

nipuolisia opetuskokonaisuuksia eri oppiaineiden sisältöjä ja menetelmiä rohkeasti yhdis-

tellen. 

7.2.10 Hyötyä oppimisessa 

Kyselylomakkeen 2. kysymyksen perusteella muodostettiin kolme kategoriaa, joista kaksi 

aikaisemmin esiteltyä kategoriaa on käsitelty aikaisemmin tutkimuksen ensimmäisen tut-

kimuskysymyksen tulosten yhteydessä. Jäljelle jäänyttä kolmatta kategoriaa, Hyötyä oppi-

misessa, käsitellään tutkimuksen tulosten tässä vaiheessa ja se pyrkii vastaamaan tutki-

muksen toiseen tutkimuskysymykseen, sekä tukemaan omalta osaltaan muita kyseiseen 

tutkimuskysymykseen aineistoa antaneiden kategorioiden tulkintoja. Tämä kategoria muo-

dostettiin esille nousseista asioista, joilla nähtiin olevan yhteys kokemuksiin teemapäivä-

kokonaisuudesta ja siihen, mitä sen aikana opittiin. Seuraavassa on esitelty muutamia esi-

merkkiajatuksia oppimisesta teemapäivän aikana: 

 

”Siitä oli hyötyä, koska opin, että ääni voi liikkua vedessä, ilmassa ja kiinteissä esineissä” 

”Opin miten ääni liikkuu joten opin hahmottamaan miten sen (soittimen) saa toimimaan” 

”Oppitunnista oli sitä hyötyä, että tiesin että ääni värähtelee, kaikuu ja liikkuu parhaiten 

kiinteiden asioiden kautta” 
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”Siitä oli hyötyä ainakin se miten kitarassa ääni kulkee ja että ääni värähtelee” 

”Oppitunnista oli todella paljon hyötyä, koska en tiennyt kaikkia asioita, mitä opiskelimme 

tunnilla” 

 

Vastauksista voidaan päätellä, että teemapäivän aikana opittiin asioita, jotka sen sisällölli-

sinä tavoitteina olikin. Vastausten perusteella voidaan sanoa oppilaiden oppineen teema-

päivänä sen teknologisesta substanssista, eli äänestä fysikaalisena ilmiönä (ks. luku 4.1), 

kuin myös sen yhteyksistä musiikkiin ja musiikkiteknologiaan (ks. luku 5.3) konkreettisel-

la tavalla. Näin voidaan todeta teemapäivän muodostaneen selkeän teknologia- ja musiik-

kikasvatusta yhdistävän oppimiskokonaisuuden, jonka voidaan nähdä täyttävän valtakun-

nallisen perusopetuksen opetussuunnitelman teknologia- ja musiikinopetukselle asettamia 

vaatimuksia (ks. luku 5.1) kuin myös toteuttavan myös uuden perusopetuksen opetussuun-

nitelman vaatimuksia opetuksen laaja-alaisuudelle ja moniaistisuudelle (ks. luku 5.2) 

7.3 Yhteenveto tuloksista 

Tässä luvussa on koottu yhteenveto aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteella muo-

dostettujen kategorioiden sisältöjen perusteella kumpaankin tutkimuskysymykseen vasta-

ten. 

Tutkimuskysymys 1. 

”Miten tutkimuksen kohderyhmä suoriutui ääneen ja soitinrakentamiseen liittyvästä on-

gelmanratkaisutehtävästä?” 

 

Osallistuvan havainnoinnin perusteella, sekä tutkimuksen kohderyhmälle teetetyn kysely-

lomakkeen kysymysten 1 ja 2 tukemana muodostetun aineiston analyysin pohjalta voidaan 

todeta, että spontaanin yhteistyön muodostumisella oli selkeä vaikutus tutkimuksen kohde-

ryhmän suoriutumiseen ongelmanratkaisutehtävässä. Tehtävän luonteesta johtuen ongel-

manratkaisuosioiden aikana kohdattiin useita ongelmakohtia niin tarkkojen ohjeiden puut-

tumisesta, soittimen fyysisen rakenteen ja toimintaperiaatteen muodostamista eri valmis-

tumisvaiheiden edellytyksistä aina valmiin soittimen toteuttamiseen asti. Tutkimuksen 

kohderyhmän voidaan sanoa selviytyneen näistä haasteista hyödyntämällä yhteistyön lisäk-

si teemapäivän ongelmanratkaisutehtävää edeltäneellä pohjatunnilla saamaansa opetuksel-
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lista substanssitietoutta äänen fysikaalisista ominaisuuksista sekä sen yhteyksistä musiik-

kiin ja musiikkiteknologiaan. Ongelmanratkaisutehtävästä kyettiin suoriutumaan tehtä-

vänannon rajaamien ehtojen puitteissa ennen tehtävälle asetetun määräajan umpeutumista. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen kohderyhmän voidaan siis sanoa suoriutuneen ongelman-

ratkaisutehtävästä hyvin ja heidän itsensä kokeneensa olevan yleisesti tyytyväisiä suoriu-

tumiseensa.   

 

Tutkimuskysymys 2.  

”Mitä tutkimuksen kohderyhmä ajattelee kokemastaan teknologia- ja musiikkikasvatusta 

yhdistävästä opetuksesta?” 

 

Kyselylomakkeen kysymysten 2, 3 ja 4 perusteella muodostetun aineiston analyysin poh-

jalta voidaan todeta tutkimuksen kohderyhmän ajattelevan teemapäivästä hyvin positiivi-

sesti. Hyviin kokemuksiin voidaan sanoa johtaneen ulottuvuudet, jossa kohderyhmä koki 

toimivansa teemapäivän aikana uuden oppimisen parissa, ja jossa konkreettisen tekemisen 

ja luovan ajatustyön tuloksena soittimen rakentaminen ongelmaratkaisutehtävänä koettiin 

ilmeisen motivoivana. Teemapäivä nähtiin yleisesti positiivisena ja vaihtelua tuovana mo-

nipuolisena kokemuksena, jota vastaavaa opetusta toivotaan järjestettävän myös tulevai-

suudessa. Teemapäivän aikana opittiin kokonaisvaltaisesti sen teknologisesta substanssista, 

eli äänestä fysikaalisena ilmiönä ja sen yhteyksistä musiikkiin ja musiikkiteknologiaan 

konkreettisella tavalla, joka todettiin miellyttäväksi tavaksi järjestää opetusta. Näin voi-

daan todeta teemapäivän muodostaneen selkeän ja eheän oppimiskokonaisuuden.  

Kuviossa 2 (ks. s. 51) esitetään aineiston analyysin perusteella muodostetut kategoriat tut-

kimuskysymyksiin nähden sekä tapa, jolla aineisto kyseiseen kategoriaan kerättiin. Kuvion 

on tarkoitus selkeyttää tutkimuksen aineiston keräämisen ja tehdyn aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin tulosten suhdetta. 
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Kuvio 2. Aineiston kategorisointi ja niiden aineistonkeruutavat 
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8 POHDINTA 

Tässä pohdintaluvussa on tarkoitus tarkastella ensiksi tutkimuksen eettisien ulottuvuuksien 

täyttymistä, jonka jälkeen tutkimusta ja sen tuloksia pohditaan tutkimuksen luotettavuuden 

valossa. 

8.1 Tutkimuksen eettisyyden pohdinta  

Kvalitatiivisen tutkimuksen suunnittelu- ja toteutusprosessin yhteydessä tutkijan tulee poh-

tia mitä eettisiä ulottuvuuksia tai ongelmia tutkimuksen aikana voi ilmetä. Yleinen virhe-

käsitys onkin, että näitä tilanteita tulisi eteen ainoastaan tutkimukseen liittyvän aineiston-

keruun aikana, vaikka niitä nousee esiin tutkimuksen joka osa-alueella, jolloin ne tulee 

ottaa huomioon aivan tutkimuksen alusta sen loppumetreille saakka. Tärkeää on hahmottaa 

oma roolinsa tutkijana ensiksi itse tutkimuskokonaisuutta ja tämän jälkeen tutkimuksen 

informantteja kohtaan. Painoarvoa tulee antaa erityisesti sille, ketkä tai mitkä rajautuvat 

tutkimuksen kohteiksi/informanteiksi ja mitä tämä tarkoittaa tutkimuksen toteutuksen kan-

nalta. Tutkijan ja tutkittavien välille tulisi pyrkiä luomaan luottamuksen suhde avoimuuden 

kautta ilman pelkoa tutkittavien joutumista minkäänlaisen leimaamisen tai stereotypisoin-

nin kohteiksi. Tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, kenen ääntä tutkimuksessa loppujen-

lopuksi kuullaan. Tutkijan tulisikin olla erityisen varovainen esimerkiksi riskiryhmien ja 

epätasapainoisten valtasuhteiden käsittelyssä tai ettei epähuomiossa tulisi asettaneeksi in-

formantteja heitä jotenkin vaarantavalle tutkimusalueelle. (Creswell 2013, 56.) Tutkittavi-

en yksityisyys sekä siihen liittyvä luottamuksellisuus eli tutkimuksen lupaama anonymi-

teettisuoja ovat siten myös eettisesti oikeaoppisen tutkimuksen peruspiirteitä. Erityisen 

tärkeää on tällöin suostumuksen hakeminen niin tutkittavilta kuin tahoilta, jonka puitteissa 

tutkimus on tarkoitus toteuttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tutkimuksen kohde-

ryhmän muodostuessa alaikäisistä lupa kysytään heidän vanhemmiltaan ja tutkimuksen 

tapahtuessa koulussa lupa tutkimuksen toteuttamiselle haetaan koulun rehtorilta. (Lichtman 

2013, 54.) Eettisesti oikeaoppisen tutkimuksen toteuttamiseen kuuluu tutkimuslupa-

asioiden ohella esimerkiksi myös tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmien avoimuus, jol-

loin tutkimuksen aikana käytetyt tavat kerätä tutkimusmateriaalia ovat kerrottu etukäteen 

auki niin tutkimuksen kohderyhmälle kuin viranomaistaholle. Myös tiedottaminen tutki-

muksen tarkoituksesta ja sen toteutuksesta etukäteen tutkimukseen osallistuville tahoille on 

yksi sen tärkeimmistä eettisistä piirteistä. Tutkijan tulee pohtia myös esimerkiksi sitä, min-
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kä tasoista hänen oma osallistumisensa tutkimuksen aineistonkeruuprosessin aikana on, ja 

mitkä sen vaikutukset ovat kerätyn aineiston ja siten koko tutkimuksen lopputuloksen kan-

nalta. (Eskola ja Suoranta 1998, 52–53.) 

Tämän käsillä olevaan tutkimukseen haettiin lupa ensiksi tutkimuksen toteutuspaikaksi 

valikoituneen koulun rehtorilta (liite 1) sekä tämän jälkeen tutkimuksen kohderyhmäksi 

valikoituneen luokan oppilaiden vanhemmilta (liite 2). Ennen lupakyselyiden antamista 

tutkimuksen tulevalle kohderyhmälle kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, heidän valikoi-

tumisestaan tutkimuksen kohderyhmäksi, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta 

sekä itse tutkimuksen toteutuksesta ja etenemisestä. Tutkimuksen toteutuksesta kerrottaes-

sa sen tarkkaa toiminta- ja tehtäväkuvausta ei kuitenkaan paljastettu, koska sillä olisi hyvin 

todennäköisesti ollut tällöin jo etukäteen vaikutusta tutkimuksessa toteutetussa ongelman-

ratkaisuosiossa suoriutumiseen sekä tätä kautta mahdollisesti myös tutkimuksen tuloksiin. 

Näin toimimalla pyrittiin saamaan aikaan olosuhteiden puitteissa mahdollisimman autent-

tinen tilanne siitä seuraavin toimintoineen ja vaikutuksineen.  Tutkimuksen kohderyhmälle 

kerrottiin niin etukäteen kuin myös tutkimuksen aikana, sekä kertaavasti heti sen jälkeen, 

millä keinoin aineisto tutkimukseen kerättiin ja mihin tarkoitukseen niitä oli tämän jälkeen 

tarkoitus käyttää. Lisäksi tulee huomioida, että tämän tutkimuksen ollessa luonteeltaan 

toimintatutkimus, oli tutkijan osallistuminen valituin aineistonkeruumenetelmin empiirisen 

osion aikana huomattavaa, mutta perusteltua, koska toimintatutkimuksessa subjektiivinen 

kokemus nähdään olevan oleellinen osa aineistoa (ks. luku 6.3). Tutkijan osallisuuteen 

liittyvät aspektit on huomioitu näin ollen merkittävänä tekijänä aina tutkimuksen toteutuk-

sen suunnittelusta aineistoanalyysin tulosten tulkintaan asti. 

8.2 Tutkimuksen ja sen tulosten luotettavuuden pohdinta 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa sen arviointi pelkistyy yleisesti kysymykseksi itse tutki-

musprosessin luotettavuudesta. Sen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti eli sel-

keän osuuden myöntäminen tutkimuksen yhtenä keskeisenä tutkimusvälineenä. Keskuste-

lussa kvalitatiivisen tutkimuksen arvioinnista on yleisesti ollut esillä ulottuvuus, jolloin 

tutkimuksen validiteettiä (onko tutkittu sitä mitä on aiottukin) ja reliabiliteettiä (tutkimuk-

sen toistettavuus) ei niiden perinteisessä ymmärryksessä ole oleellista soveltaa kvalitatiivi-

sen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Realistinen laadullinen luotettavuuden tarkas-

telu lähtee siitä, kuinka kattavasti ja avoimesti tutkimustekstissä on kuvattu tutkittua koh-
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detta. Tutkimuksen ikkunana luotettavuuteen voidaan pitää myös tarkastelua tutkimuksen 

teoreettisen käsittelyn, aineiston sekä tulosten tulkinnan yhteyksillä. Tutkimuksen tulee 

perustua näin ollen johdonmukaisuuteen ilman sisällöllisiä ristiriitoja. Luotettavuuden tar-

kastelussa on syytä pohtia myös aineiston riittävyyttä sekä koko aineistoa ja sen tulkintaa 

kriittisellä otteella. Kvalitatiivisen tutkimuksen toteutuessa toimintatutkimuksena asettaa 

tämä kuitenkin luotettavuuden arviointia hieman eri asemaan. Tutkimuksen luotettavuuden 

tarkasteluun ei voida tällöin asettaa mitään ehdottomia ja objektiivisuutta vaativia raameja, 

koska toimintatutkimus perustuu yhteistoiminnalliseen reflektiiviseen toimijuuteen tutkijan 

ja tutkittavien välillä. Tällöin tutkimuksen luotettavuustarkastelussa on mahdollista siirtyä 

enemmän kohti tutkittavien tutkimuksen toiminnallisuudessa kokemien ongelmien kautta 

esiin nostetuiden ilmiöiden tarkastelua tutkimusongelmiin nähden. Tällöin toiminnasta 

tulee tutkimusta ja tutkimuksesta tulee toimintaa. Tutkimuksen luotettavuuden mittariksi 

muodostuu tällöin toiminnan kehittämisen aspekti. (Eskola ja Suoranta 1998, 211–214, 

216, 224–225.)  

Tämän tutkimuksen kohteeksi muodostui teknologia- ja musiikkikasvatuksen integraatio-

käsityksen (ks. s. 26) perusteella muodostettu toiminnallinen ongelmanratkaisua sisältävä 

teemapäivä (ks. luku 6.5), jonka toimivuus ja siitä suoriutuminen yhden Oulun alueen kou-

lun kuudennen luokan osallistumisen perusteella rajautuivat tutkimuksen tutkimuskysy-

myksiksi (ks. luku 6.1), joihin vastaamiseen haettiin aineistoa empiirisesti osallistuvan 

havainnoinnin ja kyselyn keinoin (ks. luku 6.4). Ensimmäisenä tulee huomioida teknolo-

gia- ja musiikkikasvatuksen integraatiokäsityksen perusteella muodostetun teemapäiväko-

konaisuuden sisältöineen olevan vain yksi tapauskohtainen esimerkkiratkaisu kyseessä 

olevien aiheiden alueelta, jonka voidaan todeta antavan tutkimukselle hyvin subjektiivisen 

otteen aiheiden teoreettisesta ja käsitteellisestä tarkastelusta huolimatta. Näin ollen tämän 

tutkimuksen tarkoitus ei olekaan yleistää sen osoittamin tuloksin yhtään mitään, vaan en-

nemminkin osoittaa tutkimuksen aihealueiden mukaisen toiminnan mahdollisuuksien ole-

massa oloon yhden esimerkkitapauksen rohkaisemana. Tämän koen tutkimuksen myös 

toteuttaneen. 

Itse tutkimuksen empiiriseen osioon osallistui 20 Oulun alueen koulun kuudesluokkalaista, 

joilta ja joiden toiminnan perusteella aineisto kerättiin. Aineistonkeruumenetelminä käyte-

tyiden osallistuvan havainnoinnin ja kyselyn avulla saatiin koottua aineistoa, jonka määrän 

koen tutkimuksen tutkimuskysymyksiin vastaamiseen kohtuullisen riittävänä. Aineistoläh-

töisen sisällönanalyysin tulosten tarkastelu ja yhteenveto (ks. luvut 7.2 ja 7.3) heijastavat 
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hyvin, mitä aineistonkeruupäivänä oikeasti tapahtui ja tutkimuskysymyksiin kyettiin vas-

taamaan kysymystenasettelun mukaisesti sekä täsmällisesti. Käytetyistä aineistonkeruume-

netelmistä voidaan olla kvalitatiivisen tutkimuksen toteutuksen kannalta montaa mieltä, 

kuin myös siitä, olisiko jollain muulla menetelmällä, esimerkiksi haastattelun keinoin mui-

den rinnalla tai yksin, saatu aikaan vieläkin syvempää pohdintaa sisältävää aineistoa halu-

tuista tutkimusaiheista. Haastattelua käyttäen aineistoa kertyy tunnetusti runsaasti, jolloin 

aineiston analysointiin litteroimisineen käytetty työmäärä ja aika kasvavat samalla monin-

kertaisesti jokaisen tutkimukseen osallistuvan informantin kohdalla. (Tuomi ja Sarajärvi 

2009, 85.) Tämän tutkimuksen informanttien määrällä (n=20) haastattelua käyttämällä tut-

kimuskysymyksiin vastaamisen valossa olisi helposti saattanut saada aikaan aineistotulvan, 

jonka selvittämineen ei tämän opinnäytetyön puitteissa ollut järkevää ryhtyä. Toki aineis-

ton olisi voinut kerätä pääosin osallistuvan havainnoinnin ja kyselyn perusteella, sekä poi-

mia tämän jälkeen muutaman oppilaan tästä 20 osallistujan joukosta, haastatella heitä saa-

dakseen lisämateriaalia muun aineiston syventäväksi tueksi, jolloin olisi vältetty samalla 

esimerkiksi mahdollisen materiaalipaljouden upottavat sudenkuopat. Aineiston riittävyy-

den puitteissa puhutaan yleensä myös saturaatiosta eli aineiston kyllääntymisestä, jolloin 

aineistoa nähdään olevan riittävästi kun aineisto alkaa ns. toistaa itseään. (Eskola ja Suo-

ranta 1998, 62.) Tämän tutkimuksen kohderyhmän äänenä toimineen kyselylomakkeen 

(liite 4) suunnittelun voidaan nähdä onnistuneen kohtalaisen hyvin, koska niihin annetut 

vastaukset koskivat pääosin poikkeuksetta sitä, mitä tutkijana olin halunnut kysyäkin. Näin 

ollen vastaukset ristesivät toisiinsa nähden huomattavan usein oman kysymyksensä sisällä, 

mutta mitään erityisempää aineiston saturoitumista ei tämän tutkimuksen aineiston tarkas-

telun perusteella voi sanoa tapahtuneen, vaan samankaltaisista vastauksista aineistossa 

muodostettiin tämän tutkimuksen puitteissa omia merkityskategorioitaan eli teemoja, joi-

den avulla tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan. Toki, niin kuin todennäköisesti jo-

kaisen tutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä, myös tämän tutkimuksen aineistossa il-

meni kyselyyn vastaamisen ohjeistuksesta ja sen painottamisesta huolimatta vastauksia, 

jotka olivat lyhyitä, sisällöltään pintapuolisia ja vailla perusteluja, jolloin niiden käyttämi-

nen tarkastelussa tutkimuskysymyksiin nähden oli kyseenalaista. Ne kuitenkin huomioitiin 

aineiston teemoittelun yhteydessä sillä tasollaan, jolla ne mahdollisesti oman kyselyssä 

olevan kysymyksensä valossa kykenivät vastaamaan. 

Kuten aiemmin jo mainittiin, tämän tutkimuksen empiirinen osio perustuu teoriaosuudesta 

muodostetusta käsityksestä teknologia- ja musiikkikasvatusta integroivasta opetuksesta, 
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jonka teoreettinen ja käytännöllinen toteutumisen mahdollisuus oli koko tutkimuksen poh-

jalla oleva ja sille alkusysäyksen antanut ajatus. Näin ollen on oleellista tarkastella kuinka 

tämän yhteyden voidaan nähdä toteutuneen. Tutkimuksen empiirisen osion teknologiakas-

vatuksellisen ulottuvuuden (ks. luku 3) voidaan nähdä muodostuneen teknologisen sub-

stanssin parissa työskentelemiselle ongelmanratkaisuun ja konkreettiseen tekemiseen pe-

rustuvan toiminnan kautta tavalla, jossa sen integroivan luonteen kautta muodostettiin yh-

teys tämän tutkimuksen kohdalla musiikinopetukseen. Empiirisen osion pohjatunti (ks. s. 

35) käytettiin suunnitelman mukaisesti teknologiseen substanssiin tutustumiseen ja tämän 

yhteyden luomiseen. Näin tutkimuksen empiiriseen osioon otettiin vähitellen mukaan yh-

teyden muodostumisasteen mukaisesti myös musiikkikasvatuksellisia (ks. luku 4) ja mu-

siikkiteknologisia (ks. luku 5.3) elementtejä. Empiirisen osion ongelmanratkaisuosiot (ks. 

s. 36) muodostivat omat toiminnalliset kokonaisuutensa, jotka vaativat konkreettisesti poh-

jatunnilla käsiteltyjen teknologisen substanssin, musiikin ja musiikkiteknologian yhteyksi-

en pohtimista ja käytäntöön soveltamista. Ongelmanratkaisutehtävässä suoriutumisessa oli 

jo itse tutkimustilanteessa kuin myös tuloksissa vahvasti näkyvissä yhteistyön ja muiden 

oppilaiden läsnäolon vaikutus. Näin ollen on hyvin mahdollista, että ongelmanratkaisuteh-

tävässä suoriutumisessa olisi saatu vaihtelevimpia tuloksia, jopa valmistumattomia soitti-

mia, jos ongelmaratkaisutehtävä olisi teetetty samasta tutkimusryhmästä satunnaisesti vali-

tuille yksittäisille tutkittaville. Tutkimuksen empiirisen osion yhteisellä teemapäivän lope-

tustunnilla (ks. s. 36–37) pääpaino tuli olla ongelmaratkaisuosion tuloksena syntyneen soit-

timen käyttöönotto, joka täydentäisi teknologia- ja musiikkikasvatuskokonaisuuden musii-

killiset vaatimukset. Tämän kohdalla ei tutkimuksen tavoitteissa päästy aivan siihen, mihin 

oli tähdätty, koska ajallisten rajoitteiden puitteissa ns. yhteismusisointi jäi tapahtumatta. 

Soittimia toki kokeiltiin itsenäisesti yksittäin tai pienissä ryhmissä, mutta se ei ainakaan 

omasta mielestäni täysin vielä vastaa soittimen operationaalistamista osaksi tarkoitettua 

kokonaisuutta sen loppuhuipentumana. Tätä näkökulmaa huojentaa henkilökohtaisella ta-

solla kuitenkin tieto siitä, että soittimia aiottiin käyttää osana opetusta myöhemmin kevään 

aikana. Kuitenkin musiikinopettamisen näkökulmasta ei täysin voida sanoa sen vaatimus-

ten täyttyneen tämän tutkimuksen toimesta. Kokonaisuudessaan toteutetun tutkimuksen 

voidaan kuitenkin sanoa toteuttavan suurimmalta osaltaan niin teknologiakasvatuksen kuin 

musiikkikasvatuksen asettamia vaatimuksia. Näin ollen se täyttää myös valtakunnallisen 

perusopetuksen opetussuunnitelman teknologia- ja musiikinopetukselle asettamia vaati-

muksia (ks. luku 5.1) kuin myös toteuttaa syyslukukaudella 2016 voimaan astuvan uuden 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista löytyvää ilmiökeskeisyyttä (ks. luku 5.2). 
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Toimintatutkimuksellisesti tällä tutkimuksella pyrittiin myös jonkinasteiseen käytännön tai 

toiminnan muutokseen. Tämän tutkimuksen puitteissa voidaan nähdä muodostuneen yksi 

esimerkkitapaus ilmiöpohjaisesta teknologia- ja musiikkikasvatusta yhdistävästä opetusko-

konaisuudesta, jonka koki 20 Oulun alueen koulun kuudesluokkalaista. Heidän voidaan 

sanoneen suoriutuneen kokonaisuudesta verrattain hyvin ja lisäksi heidän voidaan sanoa 

toivoneen vastaavanlaista opetusta järjestettävän myös tulevaisuudessa. Näin ollen käytän-

nön tai toiminnan muutokseen löytyy tämän tutkimuksen perusteella pientä, mutta vankkaa 

vaatimuspohjaa kuin myös toimiva esimerkkitapaus. Siksi voidaankin todeta, että kysyn-

tää, mahdollisuuksia sekä erilaisia kehitystoiminnan kautta saatavia uusia tapoja järjestää 

opetusta laaja-alaisesti on selkeästi olemassa. On pitkälti kiinni koulun toimintakulttuuris-

ta, työyhteisöstä, opettajien välisestä yhteistyöstä ja pohjimmiltaan yksittäisen opettajan 

ammattitaidosta sekä omasta halusta, kekseliäisyydestä ja jaksamisesta suunnitella toimin-

taansa niin, että esimerkiksi teknologiakasvatuksen harjoittaminen mahdollistuisi niin mu-

siikin kuin minkä tahansa oppiaineen yhteydessä. Perinteisiä opetusmenetelmiä tarvitaan 

kuitenkin edelleen siinä missä ennenkin, eikä niiden paikkaa sekä niiden toimivuutta osaa-

van opettajan käsissä voi millään muotoa väheksyä. Uuden opetussuunnitelman ilmiöpoh-

jaisuuden aiheuttaessa mahdollisesti harmaita hiuksia, voi tämän tutkimuksen teknologia- 

ja musiikkikasvatukseen pohjautuvan esimerkkikokonaisuuden kautta kuitenkin saada 

mahdollisesti ideoita uudenlaisten opetuskokonaisuuksien toteuttamiseen sekä tuoda ope-

tukseen vaihtelua ja eri oppiainerajoja ylittäviä ulottuvuuksia, jolloin mahdollistetaan ope-

tuksen laaja-alaisuuden sekä moniaistillisuuden alueita. 

Henkilökohtaisesti koin tutkimuksen tekemisen mielekkääksi. Siinä liikuttiin niin tulevan 

ammattini puolesta kuin harrastuksellisesti oman mielenkiintoni puitteissa, joka teki tutki-

muskokonaisuuden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta motivoivaa. Koen, että sain ai-

kaan jotain uutta ja hyödyllistä, josta ainakin henkilökohtaisella tasolla uskon olevan todel-

lista käytännönhyötyä myös tulevan ammatin harjoittamisessa. Kukaties joku tämän opin-

näytetyön lukijoistakin saisi kipinän oman toimintansa kehittämiseen tavalla tai toisella.  
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LIITTEET 

LIITE 1. Tutkimuslupa-anomus koulun rehtorille 
 

Olen teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen maisterivaiheen opiskelija Oulun 

yliopistossa. Teen pro gradu – tutkielmaa teknologiakasvatuksen hyödyntämisestä musii-

kinopetuksessa.  

 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten oppilaat suoriutuvat teknologiakasvatusta ja mu-

siikinopetusta yhdistävästä ongelmanratkaisutehtävästä ja mitkä ovat oppilaiden ajatukset 

teknologiakasvatusta ja musiikinopetusta yhdistävästä opetuksesta. 

 

Aineisto kerätään suunnittelemani ja itse toteuttamani teknologiakasvatusta ja musiikin-

opetusta yhdistävän teemapäivän aikana havainnoinnin ja oppilaille teetettävän kirjallisen 

kyselylomakkeen perusteella. Kaikki keräämäni materiaali käsitellään luottamuksellisesti. 

Tutkimusmateriaalia ei käytetä muihin tarkoituksiin ja se hävitetään aineistoanalyysin jäl-

keen. Tutkimuksessa ei paljasteta koulun nimeä tai tutkittavien nimiä eli tutkimukseen 

osallistuvat eivät tule olemaan tunnistettavissa. 

 

Tällä kyselyllä pyydän lupaa tehdä tutkimuksen koulullanne.  

 

 

                    

                    Annan luvan tutkimuksen tekoon koulussamme 

 

                    En anna lupaa tutkimuksen tekoon koulussamme 

 

 

________________________________               _________________________________ 

             Rehtorin allekirjoitus                                                 Aika ja paikka 

 

 

Terveisin Matias Haapaniemi (sähköpostiosoite) 
 

 



 

 

LIITE 2. Tutkimuslupakysely oppilaalle ja hänen huoltajilleen 
 

Olen teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen maisterivaiheen opiskelija Oulun 

yliopistossa. Teen pro gradu – tutkielmaa teknologiakasvatuksen hyödyntämisestä musii-

kinopetuksessa.  

 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten oppilaat suoriutuvat teknologiakasvatusta ja mu-

siikinopetusta yhdistävästä ongelmanratkaisutehtävästä ja mitkä ovat oppilaiden ajatukset 

teknologiakasvatusta ja musiikinopetusta yhdistävästä opetuksesta. 

 

Aineisto kerätään suunnittelemani ja itse toteuttamani teknologiakasvatusta ja musiikin-

opetusta yhdistävän teemapäivän aikana havainnoinnin ja oppilaille teetettävän kirjallisen 

kyselylomakkeen perusteella maanantaina 22.2.2016. Kaikki keräämäni materiaali käsitel-

lään luottamuksellisesti. Tutkimusmateriaalia ei käytetä muihin tarkoituksiin ja se hävite-

tään aineistoanalyysin jälkeen. Tutkimuksessa ei paljasteta koulun nimeä tai tutkittavien 

nimiä eli tutkimukseen osallistuvat eivät tule olemaan tunnistettavissa. 

 

Tällä kyselyllä pyydän lupaa lapsenne osallistumiseen tutkimukseen. Toivoisin, että tämä 

kysely palautetaan luokanopettajalle 19.2.2016 mennessä. 

 

Ystävällisin terveisin Matias Haapaniemi (sähköpostiosoite) 

 

 

 

 

 

 

         Lapseni saa osallistua tutkimukseen 

 

 

 

         Lapseni EI saa osallistua tutkimukseen  

        (järjestetään lukujärjestyksen mukaista opetusta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Tutkimukseen osallistuvan oppilaan nimi 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös 

 



 

 

LIITE 3. Havainnointirunko 

Ongelmanratkaisutunti ryhmä X:                                   Oppilaita: 

Työskentelyn aloittaminen tehtävänannon jälkeen 

 

 

 

 

Yleisiä havaintoja (työskentely, yhteistyö, avuntarve, vaihtoehtoiset ratkaisut yms.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tehtävän suorittaminen määräajassa (2x45min = valmis soitin)? 

 

 

 

 



 

 

LIITE 4. Kyselylomake oppilaille         

 

Nimi:___________________________________ 
 

Vastaukset käytetään ainoastaan tutkimuskäyttöön, eikä niitä näytetä muille oppilaille, 

opettajille, vanhemmille tai ulkopuolisille henkilöille.  

Lomakkeita käsittelee ainoastaan tutkija (Matias), joka on vaitiolovelvollinen.  

Vastaa kysymyksiin perustellen ja mahdollisimman rehellisesti. 

 

1. Kerro, miten onnistuit ongelmanratkaisutehtävässä eli soittimen rakentamisessa 

rakennussarjaa käyttäen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tänään ensimmäisenä pidettiin oppitunti ääneen liittyen. Mitä hyötyä tästä oppi-

tunnista oli sinulle soitinta rakentaessa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Mitä ajattelet teemapäivästä, jossa olit tänään mukana?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mitä olet mieltä, jos tämäntapaista (esimerkiksi musiikkia ja teknistä työtä yhdis-

tävää) opetusta järjestettäisiin koulussa useamminkin?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kirjoita tähän halutessasi vapaaehtoinen palaute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi!  

 

– Matias 



 

 

LIITE 5. Kuva rakennussarjan osista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 6. Kuva rakennussarjan osista valmistetusta prototyyppistä 

 

 


