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Tiivistelmä 
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään musiikin aineenopettajien kokemuksia improvisoinnin opettamisesta 
yläkoulun musiikintunneilla. Tutkielman viitekehyksessä avataan improvisoinnin käsitettä sekä pyritään selventämään 

improvisoinnin määritelmää suhteessa säveltämiseen. Lisäksi esitellään improvisoinnin osuutta perusopetuksen 
opetussuunnitelman (2014) perusteissa sekä improvisaation kehityksen vaiheet Paanasen (2003) musiikillis-kognitiivisen 
kehityksen malliin ja Kratuksen (1991) improvisaation kehityksen mallin mukaan.  

 
Improvisaatio-termi pohjautuu latinankieliseen sanaan imprōvī’sus, joka tarkoittaa ennalta näkemätöntä ja 

odottamatonta. Improvisointi herättää ihmisissä erilaisia reaktioita. Toiset innostuvat, toiset kauhistuvat. Improvisointi 
koetaan usein vaikeana lajina opettaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteissa mainitaan sana 
improvisaatio yhteensä kahdeksan kertaa musiikin alla. Sitä siis tulisi opettaa, mutta kuinka paljon musiikin 

aineenopettajat käytännössä ottavat improvisointia osaksi opetustaan? Millaisena musiikinopettajat kokevat 
improvisoinnin opettamisen musiikintunneillaan? 
 

Tutkimukseni metodologinen näkökulma on fenomenologinen, sillä halusin tutkia nimenomaan musiikinopettajien 
kokemuksia improvisoinnin opettamisesta. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua 
teemahaastattelua. Haastattelulla hain vastauksia siihen, millaisia kokemuksia musiikinopettajilla on improvisoinnin 

opettamisesta. Samalla halusin myös selvittää, mitä haasteita improvisoinnin opettamisessa koetaan olevan ja miksi 
improvisointia opetetaan tai ei opeteta musiikintunneilla. Aineisto koostuu neljän (4) musiikin aineenopettajan 
haastatteluista, jotka toteutettiin loka-marraskuussa vuonna 2015.  

 
Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että kaikilla haastatteluun osallistuneilla musiikinopettajilla oli improvisoinnin 
opettamisesta pääosin myönteinen kuva. Kaikki olivat käyttäneet ainakin jonkin verran improvisointia työssään tai 

haluaisivat käyttää sitä jatkossa enemmän. Improvisoinnin käytöstä opetuksessa koettiin myös olevan hyötyä musiikin 
eri aihealueiden opettamisessa. Improvisoinnin koettiin olevan hyödyllinen lähestymistapa muun muassa 
musiikinteorian, historian, instrumentin hallinnan, musiikin käytännön, kuuntelemisen, rakenteiden, äänenkäytön, tilan 
hahmottamisen, liikkeen, asteikkojen, soitinrakennuksen, soitintekniikan, kuuntelemisen ja perussykkeen 

hahmottamisen opettamisessa. Improvisoinnin avulla voidaan haastateltavien kokemusten mukaan vaikuttaa myös 
oppilaan itsetuntemukseen ja minäkäsitykseen, itseilmaisuun, luovuuteen ja rohkeuteen kokeilla uusia asioita. Kaikki 
haastateltavat kokivat, että improvisoinnin opetuksessa täytyy lähteä liikkeelle mahdollisimman helpoista harjoituksista, 

jotta jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus osallistua ja onnistua. Rytmisoittimien lisäksi myös kehorytmiikka koettiin 
hyväksi lähestymistavaksi. 
 

Improvisoinnin opettaminen koettiin tärkeäksi ja palkitsevaksi, mutta myös haasteelliseksi. Pitkän musiikinopettajanuran 
tehneet opettajat käyttivät improvisointia opetuksessaan enemmän kuin haastatteluun osallistunut vastavalmistunut 
musiikinopettaja. Improvisoinnin opettaminen tuntui hankalalta erityisesti silloin, jos musiikinopettajan kokemukset 

improvisoinnin opettamisesta olivat vähäiset. Kaikki tutkimukseeni osallistuneet pitivät improvisoinnin opettamista 
kuitenkin hyödyllisenä ja tärkeänä musiikinopetuksessa. 
 

Improvisointi avaa ovia luovaan tekemiseen. Sen kautta voidaan lähestyä lähes kaikkia musiikin oppialueita ja 
improvisoinnin käyttö myös elävöittää musiikinopetusta. Erityisesti vastavalmistuneet musiikinopettajat saattavat 
haastattelujeni pohjalta kaivata kuitenkin ohjeita ja selkeämpiä lähtökohtia improvisoinnin opetukseen, jottei sen opetus 

tuntuisi niin hankalalta ja pelottavalta. Senpä vuoksi olisikin tärkeää kehittää myös musiikkikasvatuksen koulutusta 
vastaamaan paremmin nykyisiä vaatimuksia koulumaailmassa. 

Asiasanat     improvisointi, säveltäminen, musiikkikasvatus, fenomenologia 
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1 JOHDANTO 

Improvisointi-sana herättää kuulijoissa monenlaisia tunteita. Toiset innostuvat, kun taas 

toiset kauhistuvat. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) 

musiikinopetuksen keskeisimmiksi asioiksi on nostettu muun muassa luova tuottaminen ja 

luova musiikillinen ilmaisu. Improvisointi kuin myös säveltäminen löytyvät entistä 

vahvemmin sekä alakoulun että yläkoulun musiikin sisältöalueista soittamisen, musiikin 

kuuntelemisen ja laulamisen rinnalta. Improvisointi-sana mainitaan useaan kertaan muun 

muassa luovan työskentelyn ja säveltämisen yhteydessä. Myös lukion opetussuunnitelman 

perusteissa (2015) korostetaan musiikin osalta erityisesti luovaan tuottamiseen ja luovaan 

ajatteluun liittyviä työtapoja.  

Improvisointia siis tulisi opettaa, mutta kuinka paljon musiikin aineenopettajat käytännössä 

ottavat improvisointia osaksi opetustaan, ja millaisena he kokevat improvisoinnin 

opettamisen? Musiikinopettajien asenteita soitonopetusta kohtaan yleisesti on tutkittu, 

mutta opettajien kokemukset ja asenteet erityisesti improvisoinnin opettamisesta ovat 

jääneet tutkimuskentällä vähemmälle huomiolle (Koutsoupidou, 2005, 365). 

Partin (2014) suorittaman valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan koulujen 

musiikinopettajista vain harva käyttää luovaan tuottamiseen liittyviä työtapoja työssään. 

Kyselyyn osallistui yli 600 musiikkia työssään käyttävää luokanopettajaa sekä musiikin 

aineenopettajaa. Kyselyyn vastanneista luokanopettajista vain 15 prosenttia ja 

aineenopettajista noin neljäsosa raportoi saaneensa luovaan tuottamiseen liittyvää 

koulutusta. (Partti, 2014.) 

Myös Englannissa Koutsoupidoun (2005) tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia. 

Improvisoinnin opetusta käsittelevään tutkimukseen osallistui 67 alakoulussa musiikkia 

opettavaa opettajaa, joista vain 19 prosenttia kertoi käyttävänsä improvisointia erityisesti 

opetustyössään. Koutsoupidoun tutkimus suoritettiin alakoulujen opettajille. 

(Koutsoupidoun, 2005, 372.) Jos alakoulun improvisoinnin opetus on niin vähäistä kuin 

tutkimuksessa osoitettiin, voi yläkoulun musiikinopettajilla olla entistä haastavampaa 

aloittaa improvisoinnin hyödyntäminen tunneillaan, jos oppilaat eivät ole tutustuneet siihen 

alakoulussa lainkaan tai hyvin vähän. 
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Kuitenkin jopa 75 prosenttia Koutsoupidoun tutkimukseen osallistuneista opettajista koki, 

että improvisointi edistää lasten osallistumista oppitunneilla. 71 prosenttia oli sitä mieltä, 

että se myös edistää oppilaiden taitojen kehitystä ja 64 prosenttia oli samaa mieltä tai 

vahvasti samaa mieltä siitä, että luovaa ajattelua voidaan opettaa musiikintunneilla. Vain 

12 prosenttia opettajista koki, että lapset ovat haluttomia improvisoimaan opetuksen 

aikana. (Koutsoupidou, 2005, 372.) Jos musiikinopettajat kokevat improvisoinnin 

edistävän opetusta, miksi he eivät kuitenkaan ota sitä mukaan opetukseensa? 

Musiikinopettajien kokemuksia improvisoinnin opettamisesta nimenomaan yläkoulussa ei 

ole tutkittu juuri lainkaan, joten tutkimukselle tuntui olevan tarvetta. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) painottuvat entistä enemmän oppilaita itseään 

aktivoivat toiminta- ja työskentelytavat, ja erityisesti improvisointi ja säveltäminen 

vaikuttavat olevan merkittävässä osassa peruskoulujen musiikinopetuksessa. Opetuksessa 

ollaan siirtymässä yhä vahvemmin vastaanottamisen kulttuurista osallistamisen kulttuuriin. 

Oppilaat eivät enää ole vain passiivisia kuuntelijoita, jotka oppivat vastaanottamalla 

opetusta, vaan oppilas itsekin pääsee osallistumaan ja olemaan aktiivinen toimija. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää musiikin aineenopettajien kokemuksia 

improvisoinnin opettamisesta yläkoulun musiikintunneilla. Tulevana musiikkikasvattajana 

halusin tutkia aihetta, joka antaisi eväitä myös musiikinopettajan työtä ajatellen. Omat 

kokemukseni itse improvisoinnista ovat positiivisia. Nautin heittäytymisestä ja 

epämukavuusalueelle menemisestä erityisesti turvallisen ja luotettavan ryhmän kanssa. 

Koen kuitenkin improvisoinnin opettamisen osittain haasteellisena. Improvisointi voi 

parhaillaan johtaa syviin onnistumiseen elämyksiin musiikintunneilla, kun saan oppilaatkin 

innostettua mukaan toimintaan. Välillä improvisointi ei ala kuitenkaan millään onnistua ja 

sen käyttäminen osana opetusta enemmänkin turhauttaa kuin innostaa. 

En rajannut tutkimukseni kohderyhmää koskemaan esimerkiksi vain yläkoulun 

musiikkiluokkien musiikinopettajia, sillä halusin aineistosta mahdollisimman 

monipuolisen. Valitsin tutkimusaiheen toisaalta henkilökohtaisen kiinnostukseni vuoksi, 

mutta toisaalta myös siksi, että halusin tutkia aihetta, josta voisi olla käytännön hyötyä 

musiikinopettajille ja musiikinopettajaopiskelijoille.  

Tältä pohjalta tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset: 

1.Miten musiikinopettajat kokevat improvisoinnin opetuksen musiikintunneillaan? 
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2.Miksi improvisointia opetetaan, tai ei opeteta? 

3.Mitä haasteita musiikinopettajat kokevat improvisoinnin opettamisessa olevan? 

Tutkimukseni toisessa pääluvussa keskitytään improvisoinnin käsitteen määrittelemiseen 

musiikin näkökulmasta. Kolmannessa pääluvussa esittelen improvisoinnin roolia 

musiikintunneilla nykypäivänä. Pääluku neljä koostuu tutkimuksen metodologisesta 

osioista. Tutkimuksen kohteena ovat yläkoulun musiikin aineenopettajat ja heidän 

kokemuksensa improvisoinnin opettamisesta. Tästä syystä avaan myös kokemuksen 

käsitettä ja kokemuksen tutkimista luvussa 4.1. Aineiston analyysi ja sen tulkinta esitellään 

pääluvussa viisi, ja pääluku kuusi kokoaa tutkimuksen tulokset yhteen. 
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2 IMPROVISOINTI MUSIIKISSA 

Improvisointia ja improvisoinnin käyttöä yläkoulun musiikinopetuksessa ei ole tutkittu 

vielä kovin paljon, vaikka improvisaatiotutkimus onkin suhteellisen monipuolista useilla 

eri aloilla. Improvisointia käytetään niin koulutuksessa (Kelly, Brown & Crawford, 2000; 

Lobman, 2002; Rice, 1985), musiikissa (Sawyer, 2003a, 2003b), psykoterapiassa 

(Ringstrom, 2001; Wiener, 2000), musiikkiterapiassa (Wigram, 2004), teatterissa 

(Johnstone, 1980; Spolin, 1999, 1963) kuin myös esimerkiksi tanssissa (Lord, 2001). 

Jotkut tutkijat ovat keskittäneet improvisointiin liittyvät tutkimuksensa jollekin tietylle, 

tarkasti rajatulle alueelle, kuten jazzmusiikkiin (Berliner, 1994; Kernfeld, 1995). Osa 

tutkijoista yhdistelee alueita ja luo näin merkityksiä myös tutkimussuuntauksien yli. Muun 

muassa Sawyer (2003a, 2003b) on työssään tutkinut sekä musiikki-improvisaatiota että 

teatteri-improvisaatiota ja yhdistellyt näitä myös keskenään. Suomessa esimerkiksi 

Huovinen (2010; 2015) on tutkinut musiikillista improvisointia ja Paananen (2003; 2006; 

2007) improvisoinnin oppimista ja hahmottamista.  

Improvisointia käytetään myös muilla luovilla aloilla, kuten tarinankerronnassa, 

pantomiimissa, runoudessa ja komediassa (Berk & Trieber, 2009, 33). Routarinteen (2004) 

mukaan itse asiassa myös elämä itsessään sisältää jatkuvasti improvisointia. Kukaan ei 

suunnittele päiviään ja repliikkejään etukäteen. Päivän aikana koetut tilanteet ja 

kohtaamiset ihmisten välillä ovat kaikki osaltaan improvisointia. (Routarinne, 2004, 6.) 

Myös Huovinen (2015, 6) korostaa ihmisen toiminnan sisältävän jatkuvasti 

tilannekohtaisia improvisaatioita.  

Improvisaatio-termi pohjautuu latinankieliseen sanaan imprōvī’sus, joka tarkoittaa ennalta 

näkemätöntä ja odottamatonta (Ahonen, 2004, 171). Improvisaation on aiemmin määritelty 

tarkoittavan tiettyjen ulottuvuuksien, esimerkiksi musiikissa melodian ja muodon, 

valmistelematonta muuntelua. Esimerkiksi rytmin, fraseerauksen ja dynamiikan spontaani 

muuntelu ei kuitenkaan olisi improvisointia vaan interpretaatiota eli tulkintaa. (Skog, 1978, 

116.) Nykyiset musiikkisanakirjamääritelmät improvisaatiolle painottavat kuitenkin 

enemmän ajatusta siitä, että improvisaatio olisi suunnittelemattomasti ja vapaasti 

syntynyttä luovaa toimintaa (Whittall, 2016), joka syntyy esityshetkellä (Nettl, 2016). 

Improvisointi on ollut kautta aikain tärkeässä osassa useissa eri musiikkikulttuureissa 

(Azzara, 2002, 175). Esimerkiksi länsiaasialaisissa kulttuureissa improvisointitaitoa on 
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perinteisesti arvostettu. Improvisointitaito on ollut merkki muusikon vapaudesta ja 

itsenäisistä päätöksistä. (Nettl, 2016.) Improvisoinnilla on edelleen erityinen asema muun 

muassa Balin, Korean, Turkin, Kiinan, Intian ja Afrikan mantereen musiikissa (Azzara, 

2002, 175).  

Länsimaisessa kulttuurissa improvisointia sisältävät musiikinlajit, kuten jazzmusiikki, ovat 

olleet vähemmän arvostetussa asemassa verrattuna taidemusiikkiin (Nettl, 2016). Bailey 

(1980) onkin esittänyt ajatuksen siitä, että improvisointi olisi kaikkein laajimmin 

harjoitettu, mutta kuitenkin heikosti ymmärretty ja tunnustettu musiikillisen toiminnan 

muoto (Bailey, 1980, 1; Huovinen, 2015, 2). Kuitenkin myös länsimaisen taidemusiikin 

historiassa improvisoinnilla on ollut tärkeä rooli. Monet kuuluisat klassisen musiikin 

säveltäjät, kuten esimerkiksi romantiikan ajan Chopin, Mendelssohn ja Liszt, käyttivät 

improvisointia osana työtään. Azzaran (2002, 176) mukaan he olivat tunnettuja erityisesti 

omien sävellystensä tyylinmukaisesta improvisoinnista. Myös esimerkiksi Bach, 

Beethoven ja Mozart ovat olleet tunnettuja improvisointitaidoistaan. (Azzara, 2002, 175–

176.) 

Azzaran (2002, 171) mukaan improvisoinnin käsitteen määrittelyn vaikeus voi vaikuttaa 

musiikinopettajien kokemuksiin ja käsityksiin itse improvisoinnista. Mitä improvisointi 

musiikissa sitten oikeastaan on? Mitkä ovat improvisoinnille ominaisia piirteitä?  

Improvisoinnin käsitettä määriteltäessä on otettava huomioon improvisoinnin suhde 

säveltämiseen. Esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) 

säveltäminen ja improvisointi rinnastetaan usein toisiinsa. Improvisoinnin ja säveltämisen 

välinen suhde voi olla monimutkainen (Nettl, 2016). Useimmat teoreetikot erottelevat 

nämä kaksi käsitettä täysin toisistaan, kun taas toiset laittavat ne osittain saman kategorian 

alle. 

Säveltäminen ja improvisointi erotetaan toisistaan usein spontaaniuden kautta. 

Säveltämisellä tarkoitetaan uuden musiikin luomista sillä edellytyksellä, että tuotokseen 

voi palata myös myöhemmin ja sitä voi korjailla mielensä mukaan. (Brophy, 2001, 34.) 

Säveltäjällä on mahdollisuus kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja etsiä paras ratkaisu omia 

tavoitteitaan varten (Sloboda, 1985, 149). Improvisointi puolestaan on musiikin spontaania 

luomista ilman korjailemisen mahdollisuutta. Toisin sanoen oppilas tietää 

improvisoidessaan, että vain ensimmäinen kerta merkitsee, ”first time counts”. (Brophy, 
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2001, 34.) Toisin kuin improvisointi, säveltäminen voi sisältää myös esimerkiksi 

transkriptioiden kirjoittamista ja sovittamista (Hargreaves, 1999, 29).   

Säveltämisellä ja improvisoinnilla on myös yhdistäviä piirteitä. Sekä säveltäminen että 

improvisointi määritellään olevan musiikillista keksintää. Säveltämistä se on silloin, kun 

tuotosta työstetään useassa vaiheessa. Improvisointia se on puolestaan silloin, kun ”keksijä 

tuottaa musiikkia automatisoituneiden motoristen skeemojensa varassa reaaliajassa”. 

(Paananen, 2003, 21.) Niin säveltämiseen kuin improvisointiinkin kuuluu myös 

musiikinteorian ymmärrystä, kuuntelua, sekä historiallisia että esteettisiä näkökohtia 

(Sarath, 2002, 190). Sarathin (2002) mukaan improvisointi olisi kuitenkin 

monipuolisempaa kuin säveltäminen. Improvisointiin kuuluu edellä mainittujen lisäksi 

myös reaaliaikaista soittamista, jota säveltämisessä ei yleensä ole. Sarath huomauttaa 

myös, että sävellysten kautta voidaan tutustua tietyn ajan ja kulttuurin musiikkiin, mutta 

perusteellisemmin siihen päästäisiin syventymään vuorovaikutteisen improvisoinnin 

avulla. (Sarath, 2002, 190.)  

Improvisoinnin ja säveltämisen rajaa voidaan siis pitää häilyvänä. Improvisointi voi 

kehittyä vakiintuneeseen säveltämisen muotoon, jossa silti voi olla mukana vielä 

improvisointia. (Juntunen, 2013, 33.) Säveltäminen ja improvisointi eivät myöskään ole 

toistensa vastakohtia, vaan säveltäminen sisältää itsessään improvisointia ja improvisointi 

säveltämistä (Paananen, 2003, 22). Improvisointia voidaan ajatella myös ikään kuin 

nopeana ja spontaanina säveltämisenä (Jaques-Dalcroze, 1920/1965, 75; vrt. Ojala 2009, 

177). Nettl (1974, 6) huomauttaakin, että improvisointia ja säveltämistä ei ylipäänsä 

kannattaisi ajatella toisistaan täysin erillisinä, vaan enemmänkin ”saman jatkumon 

vastakkaisina päinä” (Nettl, 1974, 6; vrt. Huovinen, 2015, 8). 

Koutsoupidou (2005, 365) huomauttaa, että monet tutkimukset keskittyvät musiikilliseen 

luovuuteen tekemättä selvää eroa säveltämisen ja improvisoinnin välillä. Nuoret oppilaat 

eivät Koutsoupidoun (2005) mukaan välttämättä kykene tekemään eroa säveltämisen ja 

improvisoinnin käsitteiden välille. Kun oppilas varttuu, hän tulee tietoisemmaksi 

musiikistaan, ja myös ymmärrys terminologiaa kohtaan kasvaa. (Koutsoupidou, 2005, 

363–364.)  

Voidaan siis yleisesti todeta improvisoinnin käsitteen määrittelyn olevan varsin 

monimutkaista. Improvisoinnin määritelmästä voidaan olla montaa mieltä, mutta tätä 
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tutkimusta varten kokosin improvisoinnin tärkeimmät ominaisuudet seuraavien piirteiden 

mukaan: 

Ainutkertaisuus, spontaanius. Ahonen (2004) kuvaa vertauskuvallisesti improvisoijan 

luovan ikään kuin japanilaisen maalauksen, jossa pensseliä ei nosteta paperilta ennen kuin 

maalaus on valmis. Vertaus kuvaa improvisoinnissa tärkeää ominaisuutta, 

ainutkertaisuutta. Tuotosta ei jälkikäteen editoida, pyyhitä kumilla tai korjailla. 

Improvisoija ei voi muokata soittoaan tai esitystään, vaan ideoiden tulee toimia tässä ja 

nyt. (Ahonen, 2004, 171.) Spontaanisti syntyvää tuotosta ei voida myöskään toistaa 

sellaisenaan, sillä silloin se ei enää olisi improvisointia. Improvisaatio tehdään ikään kuin 

hetken mielijohteesta. (Tarasti, 2003, 99–106.) 

Luova toiminta. Musiikkikasvatuksessa myös luovuus yhdistetään improvisointiin ja 

esimerkiksi säveltämiseen (Odena, 2012, 519). Improvisointi määritellään luovaksi 

toiminnaksi (Whittall, 2016) ja improvisoitaessa täytyisi uskaltaa luoda koko ajan jotain 

uutta (Santi & Illetterati, 2010, 3). Junttu (2015, 82) yhdistää luovuuden ja improvisoinnin 

kyvyksi ”ajatella asioita yllättävältä, uudelta kannalta”. 

Moniulotteisuus. Improvisointia kuvataan hyvin moniulotteisena, jäsentyneenä toimintana, 

joka vaatii soittajaltaan useita erilaisia taitoja, kuten tekniikan hallintaa sekä ilmaisullisia ja 

sosiaalisia taitoja (Biasutti & Frezza 2009, 240). Improvisointi on teknillisten taitojen ja 

spontaaniuden lisäksi yhdistelmä määrittelemistä, tunnistamista, oppimista ja opettamista. 

Improvisoitaessa täytyy toisaalta seurata opittua mallia, mutta myös uskaltaa poiketa siitä. 

Pelkkä kopiointikaan ei riitä, vaan täytyisi jatkuvasti uskaltaa luoda jotain uutta. Samoin 

pelkkä toisten kuunteleminen tai asian ymmärtäminen ei yksistään riitä, vaan 

improvisoinnissa täytyy jatkuvasti ylittää itsensä. (Santi & Illetterati, 2010, 3.)  

Riskienotto. Improvisointi edellyttää soittajalta myös riskien ottamista. Improvisoitaessa 

täytyy uskaltaa tehdä musiikillisia päätöksiä hetken mielijohteesta (Nettl, 2016). Huovisen 

(2015, 6) mukaan monissa improvisoinnin määritelmissä nostetaan esiin ajatus esityksen 

aikana tapahtuvasta ratkaisujen tekemisestä. Tällainen riskienotto liittyy myös 

improvisoinnin vuorovaikutteiseen luonteeseen. Improvisoija ei voi olla koskaan täysin 

varma siitä, miten improvisaatio otetaan vastaan, ymmärretään ja hyväksytään. (Tarasti 

2003, 99–106.) 
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Kurinalainen harjoittelu. Esimerkiksi jazzmusiikissa improvisoinnin korostetaan olevan 

muutakin kuin pelkkää tyhjästä ilmestynyttä, spontaania luovuutta. Berliner (1994) 

kyseenalaistaa improvisoinnin määritelmät, jotka painottavat vain improvisoinnin 

spontaania ja intuitiivista luonnetta, eivätkä ota huomioon haastavaa tekniikkaa ja 

prosesseja improvisoinnin taustalla. Berliner korostaakin improvisoinnin vaativan myös 

kurinalaista harjoittelua, jota ilman spontaani ilmaisu ei olisi mahdollista. Improvisointia 

voidaan verrata esimerkiksi kielen puhumiseen. Ilman kielen syvällistä hallintaa, puhuja ei 

pysty myöskään ilmaisemaan itseään spontaanisti. (Berliner, 1994, 492.) Myös Huovinen 

(2015, 9–11) korostaa, että soittajan improvisaation oletetaan olevan aina jotain uutta ja 

innovatiivista, vaikka tosiasiassa improvisaatiot rakentuvatkin usein laajan pohjatiedon 

varaan. 

Edellä mainittujen tutkimusten mukaan improvisointi on siis toisaalta spontaania ja luovaa 

toimintaa, joka syntyy valmistelemattomasti, mutta jossa kuitenkin on usein taustalla 

pitkäjänteistä harjoittelua ja rajoituksia. Huovisen (2015) mukaan improvisoiminen on 

”toimintaa, joka voi perustua ennalta opituille malleille, musiikillisille säännöille tai 

rakenteille, mutta jossa muusikko ei ainoastaan esimerkiksi toteuta ulkoa oppimaansa 

sävelkulkua sellaisenaan, vaan joustavasti muokkaa musiikin keskeisiä ominaisuuksia 

esityshetkellä” (Huovinen, 2015, 12). Oppilaan improvisointia voi rajoittaa esimerkiksi 

hänen taitonsa soittimen hallinnassa.  

Laitinen (1993) nostaa esiin myös ajatuksen siitä, että improvisointia arvioidessa on 

tärkeää kuunnella myös muusikon omaa näkemystä oman tuotoksensa 

improvisatorisuudesta. Kuulija ei voi Laitisen mukaan päätellä, onko ennestään tuntematon 

musiikki improvisoitua vai ennestään opittua – vastauksen tietää vain soittaja itse. 

(Laitinen, 1993, 32.) Myös Huovisen (2010) mukaan improvisoinnin määritelmään kuuluu 

soittajan itsensä ajatus omasta soitostaan. Hän määrittelee improvisoinnin olevan 

”musiikillisen äänen tuottamista käyttämällä saatavilla olevia musiikillisia keinovaroja 

kekseliäästi ja ilman aiempaa suunnitelmaa, tekijän itsensä uudeksi kokemalla tavalla”. 

Musiikilliset keinovarat viittaavat tässä improvisoijan tietynlaisiin rajoituksiin 

spontaaniuden luomisessa. Improvisointikin sisältää tiettyjä rajoituksia, kuten käytettävissä 

olevien äänen tuottamiskeinojen vähäisyys. Improvisointiin ei myöskään kuuluisi 

esimerkiksi nuotinnettu materiaali. (Huovinen, 2010, 408.) 
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Koska tutkimuksessani on kyse yläkouluikäisten lasten improvisoinnin opettamisen 

kokemuksista, nojaan improvisoinnin käsitteen määrittelyssä myös Koutsoupidoun (2005, 

364) määritelmään, jonka mukaan lasten improvisointi on ”spontaania musiikin 

tuottamista, jossa lapsi käyttää apunaan kehoaan, ääntään ja erilaisia soittimia”. 
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3 IMPROVISOINNIN OPETUS MUSIIKKIKASVATUKSESSA 

Useat musiikinalan ammattilaiset ymmärtävät improvisoinnin mahdollisuudet ja pyrkivät 

myös hyödyntämään niitä tunneillaan (Brophy, 2001, 36). Kuitenkin osalle 

musiikinopettajista improvisoinnin opettaminen voi tuntua vieraalta ja jopa pelottavalta 

(Whitcomb, 2013, 43). Vaikka luovuuden merkitys lapsen musiikillisen oppimisen ja 

kehityksen takana ymmärretään ja tiedostetaan nykyisessä koulumaailmassa, sen käyttö 

opetuksessa tuntuu jäävän edelleen kovin vähäiseksi. Musiikinopettajat eivät 

Koutsoupidoun (2005, 365) mukaan aina tarjoa lapsille tarpeeksi mahdollisuuksia päästä 

osallistumaan luovaan toimintaan. Näin ollen myös improvisoinnin osuus jää harmittavan 

pieneksi opetuksessa. Whitcombin (2013) tutkimuksessa selvennettiin New Yorkin 

peruskoulujen opettajien ajatuksia improvisoinnin opettamisesta ja etsittiin keinoja myös 

helpottamaan improvisoinnin opettamisesta johtuvia paineita. Tutkimuksesta selvisi, että 

opettajat kokivat erityisesti ajanpuutteen sekä puutteellisten omien improvisointitaitojensa 

haittaavan improvisoinnin opettamista. Tutkimukseen osallistuneista opettajista kuitenkin 

jopa 94 prosenttia kertoi käyttävänsä ainakin jonkin verran improvisointia osana työtään ja 

96 prosenttia koki, että improvisointi on hyvä osa opetussuunnitelmaa (Whitcomp, 2013, 

44, 50.)  

Koutsoupidoun (2005) tutkimuksessa puolestaan etsittiin syitä siihen, miksi opettajat 

opettavat tai eivät opeta improvisointia musiikintunneillaan. Tutkimukseen osallistui 

yhteensä 67 englantilaista peruskoulun opettajaa, joista osa oli päteviä ja osa epäpäteviä. 

(Koutsoupidou, 2005, 371.) Koutsoupidoun tutkimuksen oletuksena oli, että nuoremmat, 

vastavalmistuneet opettajat käyttäisivät improvisointia enemmän opetuksessaan kuin jo 

pitkään työssä olleet. Tätä perusteltiin sillä, että nykyisin improvisointia arvostetaan 

koulutuksessa enemmän kuin aikaisemmin. (Koutsoupidou, 2005, 365.) Tutkimuksesta 

kuitenkin kävi ilmi, että nuoremmat opettajat käyttivät jopa vähemmän improvisointia 

tunneillaan kuin vanhemmat opettajat. Kuvassa 1 vastavalmistuneista, alle 27-vuotiaista 

opettajista suurin osa ei käyttänyt improvisointia opetuksessaan, kun taas yli 27-vuotiaista 

suurin osa ilmoitti käyttävänsä improvisointia tunneillaan. (Koutsoupidou, 2005, 372.) 



 

 

17 

 

KUVA 1. Iän vaikutus improvisoinnin opettamiseen. (Koutsoupidou, 2005, 372.) 

 

Kuvassa 2 (Koutsoupidou, 2005, 371) näkyvät syyt, miksi Koutsoupidoun tutkimukseen 

osallistuneet opettajat käyttivät tai eivät käyttäneet improvisointia työssään. Suurin osa 

improvisointia käyttävistä opettajista käyttivät sitä opetussuunnitelman vuoksi, yksittäisenä 

harjoituksena tai omasta kiinnostuksestaan. Osalle improvisoiminen oli osana opetuksen 

lähestymistapaa. Opettajat, jotka eivät käyttäneet improvisointia opetuksessaan perustelivat 

sitä ajanpuutteella tai osaamattomuudellaan. Improvisoiminen ei ollut tuttua, sen käyttö 

vaikeutti kurinpitoa tunneilla tai opettajalla ei ollut resursseja sen opetteluun tai 

opettamiseen. (Koutsoupidou, 2005, 371.) 
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KUVA 2. Syitä, miksi opettajat käyttivät tai eivät käyttäneet improvisointia työssään 

(Koutsoupidou, 2005, 371). 

 

Koutsoupidoun (2005) tutkimuksessa tutkittiin myös, kuinka paljon alakoulun opettajat 

todellisuudessa ottavat improvisointia musiikintunneilleen, millaiset ovat opettajien 

asenteet alakoulun opetussuunnitelmaa kohtaan ja millaisia motiiveita opettajilla on 

improvisoinnin opettamiseen. Tutkimuksessa selvitettiin myös vaikuttavatko opettajien 

henkilökohtaiset tekijät, kuten ikä, koulutus ja kokemus improvisoinnin opetukseen. 

Kyselyyn vastanneista kuudestakymmenestäseitsemästä opettajasta jopa 81 prosenttia 

kertoi käyttävänsä improvisointia, mutta näistä vain 19 prosenttia käytti improvisointia 

erityisesti opetustyössään. Improvisointia työssään käyttävistä opettajista 56 prosenttia 

käytti lauluimprovisointia, 59 prosenttia liike- tai tanssi-improvisointia, ja heistä kaikki 

käyttivät soitinimprovisointia. 84 prosenttia käytti improvisointia erityisesti 

yksilöopetuksessa ja 92 prosenttia ryhmäopetuksessa. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että 
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mitkään ulkoiset tekijät, kuten opettajien ikä, kokemus, pätevyys, koulutus, oppilaiden ikä 

tai lukumäärä luokassa, eivät vaikuttaneet tutkimuksen tuloksiin. (Koutsoupidou, 2005, 

369.) 

Kuvassa 3 (Koutsoupidou, 2005, 370) on eroteltu eri työskentelytavat, joilla opettajat 

käyttivät improvisointia tunneillaan. Improvisointi oli opettajajohtoista 12,4 prosentilla 

tutkimukseen osallistuneista opettajista. Tunteiden ja ideoiden esittämisen apuna 

improvisointia käytti 17,5 prosenttia ja vuorovaikutuksen harjoittelemisessa 21,6 

prosenttia. Työtavoista pentatonisen asteikon (15,5 prosenttia) ja vapaan ilmaisun (11,3 

prosenttia) käyttö olivat selvästi suosituimpia. Myös jazzsoinnut, kysymys–vastaus-työtapa 

ja kappaleiden toisinnot olivat osana joidenkin opettajien improvisointitunteja. 

(Koutsoupidou, 2005, 370.) Myös esimerkiksi Whitcombin (2005) improvisoinnin opetusta 

käsittelevissä tutkimuksissa on saatu samankaltaisia tuloksia. Esimerkiksi kysymys–

vastaus-menetelmä koettiin hyväksi työskentelytavaksi myös Whitcombin tutkimuksessa. 

(Whitcomb, 2005.) 

 

KUVA 3. Työtavat, joilla opettajat käyttivät improvisointia Koutsoupidoun 

tutkimuksessa (Koutsoupidou, 2005, 370). 

 

Vaikka improvisoinnin hyödyt opetuksessa tiedetään, monet musiikinopettajat ovat 

kuluttaneet Azzaran (1999, 24) mukaan suurinta osaa oppitunneista opettamalla 
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nuotinlukua. Vaikka koulumaailma onkin muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenien 

aikana, musiikinopettajat voisivat edelleen käyttää improvisointia vieläkin rohkeammin 

opetuksessaan. Brophy (2001) korostaa, että jokainen musiikinopettaja voisi ja osaisi 

opettaa improvisointitaitoja oppilailleen. Edellytyksenä on hyvä suunnittelu ja tehokkaat 

työtavat, joiden kautta improvisointia voidaan hyödyntää vaikka jokaisella 

musiikintunnilla. (Brophy, 2001, 41.)  

Improvisoinnin opetuksessa pyritään Azzaran (1999) mukaan siihen, että oppilaat 

ilmaisisivat tiettyjen suuntaviivojen sisällä spontaanisti musiikillisia ideoitansa. 

Improvisoiva oppilas kuuntelee improvisoitua musiikkia, tuntee korvakuulolta oppimansa 

sävelmät, alkaa ymmärtää kappaleen harmonista etenemistä ja sointukulkuja, ja hänellä on 

omia musiikillisia ideoita, jotka ovat välttämättömiä omien melodioiden, harmonioiden ja 

rytmien muodostamisessa. (Azzara, 1999, 24.) Ahvenjärven (2013) tutkimuksessa 

säveltämistä opiskelevat oppilaat kokivat improvisaatioharjoitusten vapauttavan heidän 

soittoaan. Improvisoinnissa ei ole niin sanottuja vääriä ääniä, eikä vääriä sointivärejä. 

(Ahvenjärvi, 2013, 147.) 

Monien opettajien mielestä erityisesti ryhmäimprovisointi voi tuntua vaikealta toteuttaa 

luokkatilanteessa (Burnard, 2002, 157). Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että 

opettajilla ei itsellään ole tarpeeksi kokemusta improvisoinnista, ja he kokevat näin 

epävarmuutta myös sen opettamisesta. Kuitenkin esimerkiksi Beeglen (2010) 

tutkimuksessa todettiin 5-luokkalaisten oppivan muun muassa kuuntelemista ja yhdessä 

esiintymistä, kommunikointia, ryhmätyötaitoja, päätöksentekoa ja omien ideoiden 

jakamista ja toisten ideoihin vastaamista erityisesti juuri ryhmäimprovisointia 

harjoitellessaan. (Beegle, 2010, 235.) 

Improvisoinnin osuutta musiikintunneilla ei määritellä selvästi, vaikka se on ollut 

olennainen musiikin osa kautta historian (Azzara, 2002, 171). Kirjallisuudesta on puuttunut 

myös empiirinen tieto improvisoinnin käytöstä kouluopetuksesta (Koutsoupidou, 2005, 

365). Näin ollen improvisoinnin tarjoamat hyödyt ja mahdollisuudet opetuksen osana eivät 

ole opettajille välttämättä aina selviä. Jos improvisoinnin hyödyt ja mahdollisuudet olisivat 

selkeämmin esitettyjä, musiikinopettajat uskaltautuisivat mahdollisesti käyttämään sitä 

myös omilla oppitunneillaan. (Burnard, 2002, 168.) Jos opettajat alkaisivat ymmärtää 

improvisointia ja sen mahdollisuuksia syvällisemmin, he saattaisivat hyväksyä ja 

ymmärtää sen roolin myös opetuksessa ja osana oppimisprosessia (Azzara, 2002, 171). 
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Gruenhagenin ja Whitcombin (2014) tutkimuksessa todettiin musiikinopettajien kaipaavan 

myös lisää koulutusta itse improvisointiin ja sitä kautta myös improvisoinnin opettamiseen. 

Musiikinopettajat kaipaavat Gruenhagenin ja Whitcombin mukaan lisää varmuutta omaan 

improvisointiinsa. Jos musiikinopettajan omat taitot kehittyisivät improvisoimisessa, hän 

pystyisi helpommin ja luontevammin myös opettamaan sitä eri tasoisille oppilaille osana 

musiikinopetustaan. (Gruenhagen & Whitcomb, 2014, 392.) 

3.1 Improvisointitaidon kehittyminen 

Improvisoinnin opettamiseen kuuluu vahvasti ymmärrys siitä, mihin lapsi tai nuori 

kykenee. Musiikinopettajan täytyy ymmärtää lapsen improvisointitaidon heijastavan 

suoraan hänen oppimisen tasojaan, eikä näin ollen oppilaalta tule vaatia liikoja. (Paananen, 

2003, 22.) Oppilaiden kehityksessä voi olla suuriakin eroja. Alakoulun nuorimpien 

oppilaiden kyky improvisoida on enimmäkseen pintasuuntautunutta, kun taas alakoulun 

vanhimmat oppilaat kykenevät jo improvisoimaan lähes aikuisen tavoin. (Paananen, 2003, 

47.) 

Improvisoinnin kannalta olennaisimmat musiikillisen kehityksen vaiheet liittyvät 

rytmiikan, melodian ja tonaalisuuden ymmärtämisen kehitykseen. Käyn tässä luvussa läpi 

improvisaation kehityksen vaiheet nojaten Paanasen (2003) musiikillis-kognitiivisen 

kehityksen malliin ja Kratuksen (1991) improvisaation kehityksen malliin. 

Lapsen rytminen kehitys alkaa jo ennen syntymää ja jatkuu ainakin 11–12 ikävuoteen asti 

(Paananen, 2010, 231). Tutkimuksissa on todettu, että jo sikiö havaitsee äidin sydämen 

sykkeen ja reagoi kuulemaansa musiikkiin. Hän havaitsee esimerkiksi äidin kuunteleman 

musiikin melodioita, rytmejä, sekä äänenvoimakkuuksien vaihteluita. (Huotilainen, 2009, 

121.) Vastasyntynyt kykenee havaitsemaan pieniä eroja nopeissa ärsykkeissä ja parin 

kuukauden ikäinen lapsi kykenee havaitsemaan jo esimerkiksi pieniä 

voimakkuusvaihteluita, sävelkorkeuksien vaihteluita ja sointivärin variaatioita. Motoristen 

taitojen kehityttyä lapsi kykenee myös liikkumaan rytmisesti musiikin mukana. (Paananen, 

2010, 219–220.)  

Paanasen (2003, 60) musiikillisen kyvyn kehittymisen mallissa yli 4 kuukauden ikäisen 

lapsen musiikillinen kehitys jaetaan kolmeen eri vaiheeseen: sensomotorinen (4–18 kk), 

relationaalinen (1,5–5 v.) ja dimensionaalinen (5–11 v.) vaihe. Sensomotorisessa vaiheessa 
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(4–18 kk) lapsen musiikillinen perusta kehittyy, kun vauva harjoittelee muun muassa 

hengitys- ja äänielimistön käyttöä, ääntelyn ja kuulohavainnon koordinaatiota ja 

kommunikointia äänen avulla (Paananen, 2009, 144–145). 

Relationaalisessa vaiheessa (1,5–5 v.) sensomotoriset taidot ovat automatisoituneet ja 

lapsen tarkkaavaisuus kohdistuu laajempiin kokonaisuuksiin. Lapsi esimerkiksi pystyy 

toistamaan kuvion, muuntelemaan kuviota, kykenee havaitsemaan melodian kaarroksen 

suuntia ja tempon vaihteluita. (Paananen, 2009, 145–146.)  

Relationaalisen vaiheen jälkeen, ikävuosien 5–7 aikana, lapsen tarkkaavaisuus kohdistuu 

rytmiikkaan ja kyky ylläpitää pulssia kehittyy huomattavasti (Hargreaves, 1986; vrt. 

Paananen, 2010, 222). Kuitenkin vielä alle 9-vuotiaiden tuottamat rytmikuviot 

järjestäytyvät useimmiten metrin mukaan, ja niissä ei välttämättä ole pulssia lainkaan 

(Paananen, 2010, 226). 

Dimensionaalinen vaihe käsittää Paanasen (2009) mukaan lähes koko alakouluiän. Lapsen 

musiikkiin alkaa syntyä metrisiä ja tonaalisia hierarkioita ja kehitysvaiheen lopulla lapsi 

pystyy jo osittain ymmärtämään näitä suhteita. (Paananen, 2009, 146–147.) Brophy (2002) 

tutki 6–12-vuotiaiden melodista improvisointia ja osoitti, että sekä rytmien monipuolisuus 

että pulssin tasaisuus yleistyivät lasten varttuessa (Brophy, 2002, 73–92). Myös Paananen 

(2003) havaitsi 6–11-vuotiaisiin kohdistuneessa tutkimuksessaan lasten suosivan rytmin 

improvisoimisessa erityisesti kuvioihin pohjautuvaa ja metristä lähestymistapaa. Muodon 

hierarkkisuudessa ja myös rytmikuvioiden määrässä ilmeni kehitystä iän myötä. 

(Paananen, 2010, 227.) 

Kratuksen (1991) improvisaation kehityksen mallissa (Kuva 4) lähdetään liikkeelle 

enemmänkin itse improvisointitaidon kehittymisestä, ei niinkään iän tuomista 

ominaisuuksista. Kratus jakaa improvisoinnin kehityksen seitsemään eri vaiheeseen. Nämä 

vaiheet ovat 1) tutkiva, 2) prosessisuuntautunut, 3) tuotossuuntautunut, 4) sujuva, 5) 

rakenteellinen, 6) tyylinmukainen ja 7) persoonallinen vaihe. (Kratus, 1991, 35–40; 1996, 

30–34.) Malli on saanut empiiristä tukea muun muassa Brophyn (2002, 2005) 

tutkimuksista, joissa tutkittiin lasten improvisaatioiden kehittymistä. Tutkimuksissa 

havaittiin samankaltaista kehittymistä tasolta toiselle kuin Kratuksen (1991) mallissa 

esitetään. (Brophy, 2002, 2005.) 
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Paanasen (2006, 73) mukaan suurin osa ensimmäisinä kouluvuosina tapahtuvasta 

improvisoinnista edustaa tutkivaa tai prosessisuuntautunutta improvisointia. Siinä 

improvisointi on nimensä mukaan tutkivaa ja kokeilevaa. Opettaja voi ohjata oppilaan 

improvisointia esimerkiksi antamalla oppilaan soitolle tiettyjä rajoja, kuten poistamalla tai 

lisäämällä laattasoittimien laattoja. (Kratus, 1996, 30–31.)  

Prosessisuuntautumisen vaiheessa oppilas etsii musiikillisia ideoitaan improvisoimalla 

itseään varten. Soitossa saattaa jo kuulua rakenteita, mutta se ei vielä ole kokonaan 

järjestäytynyttä. (Kratus, 1996, 32; 1991, 35–40.) Tässä vaiheessa oppilas ei välttämättä 

vielä ajattele niinkään, miltä improvisointi kuulostaa, vaan pitää itse tekemistä 

tärkeämpänä. Tyypillisesti soitossa ilmenee kuitenkin kuvioiden toistoa, jolloin 

improvisoinnissa on olemassa jokin päämäärä. (Paananen, 2006, 73.) 

Kolmannessa vaiheessa oppilas alkaa ymmärtää, miltä musiikin pitäisi kuulostaa 

(Paananen, 2006, 73). Hän kykenee jo improvisoimaan annetun tempon mukaisesti, 

kolmijakoisessa tahtilajissa, mollisävellajissa tai vaikkapa tietyn kappaleen mukana. Tässä 

vaiheessa opettajan tehtävä onkin antaa oppilaille erilaisia improvisointitehtäviä, joissa on 

mukana jokin tietty rajoitus, kuten rytmikuvio tai sointukierto, jonka mukaan 

improvisoidaan. (Kratus, 1996, 33–34; 1991, 35–40.)  

Neljännessä eli sujuvan improvisoinnin vaiheessa oppilaan tonaalinen muotokieli alkaa 

olla automatisoitunutta (Paananen, 2006, 73). Myös soitto- ja laulutekniset taidot alkavat 

olla kehittyneempiä, jolloin improvisointikin on helpompaa. Opettajan tehtävänä on antaa 

oppilaalle haasteita ja mahdollisuuksia kokeilla erilaisia tahti- ja sävellajeja, tyylejä ja 

tekniikoita. (Kratus, 1996, 34.)  

Viidennellä eli rakenteellisen improvisaation tasolla oleva oppilas pystyy ymmärtämään 

improvisaation kokonaisrakennetta ja kehittää sitä myös itse omalla soitollaan tai 

laulullaan. Oppilas on myös valmis kokeilemaan tyylinmukaista improvisointia ja kykenee 

myös rikkomaan opittuja musiikillisia rajoja, kuten tonaalisia ja metrisiä sääntöjä. (Kratus, 

1991, 35–40; Paananen, 2006, 73.) Opettajan tehtävä on tässä vaiheessa tarjota oppilaalle 

erilaisia tapoja, joilla oppilaan improvisaatioihin saadaan rakennetta (Kratus, 1991, 35–40).   

Kuudes ja seitsemäs vaihe sijoittuvat nuoruus- ja aikuisikään (Paananen, 2006, 73). 

Kuudennessa vaiheessa oppilas hallitsee jo tyylinmukaisen soiton ja hyödyntää sitä myös 

improvisoinnissaan (Kratus, 1996, 35–36). Oppilas pystyy improvisoimaan taitavasti eri 
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tyylien sisällä ja käyttää monipuolisesti erilaisia melodisia, harmonisia ja rytmisiä kuvioita. 

Opettaja voi tässä vaiheessa ohjata oppilasta ymmärtämään, millaisia kliseitä löytyy eri 

tyylien sisältä, ja miten niitä voi myös hyödyntää omassa soitossaan. (Kratus, 1991, 35–

40.) 

 

KUVA 4. Kratuksen (1991, 27–38) improvisaation kehityksen malli. 

 

Suurin osa taitavistakin soittajista jää Kratuksen (1991, 1996) mukaan kuudennelle tasolle, 

eivätkä koskaan yllä seitsemännelle, persoonallisen improvisoinnin tasolle. Tämän tason 

voi saavuttaa kehittämällä täysin uuden, persoonallisen improvisointityylin. Opettaja voi 

tukea ja kannustaa oppilasta oman tyylin etsimisessä. (Kratus, 1991, 35–40; 1996, 35.) 

Biasutti (2015) huomauttaa, että Kratuksen esittämät improvisoinnin kehityksen tasot 

voivat olla myös osittain päällekkäin toistensa kanssa, jolloin malli ei ole aivan 

yksiselitteinen. Malli ei myöskään ota huomioon kaikkia improvisoinnin oppimiseen 

liittyviä prosesseja. (Biasutti, 2015, 5.) Kratuksen mallia on kyseenalaistanut myös muun 

muassa Huovinen, Tenkanen ja Kuusinen (2011), jotka tutkivat improvisoinnin oppimista 

musiikin aikuisopiskelijoilla. Heidän tutkimuksessaan arvioitiin, ettei Kratuksen malli ole 

ainut oikea väylä improvisointitaidon kehittämisessä. (Huovinen, Tenkanen & Kuusinen, 

2011, 85.) 

Oppilaan aiemmat musiikilliset kokemukset luovat pohjan improvisoinnille. Oppilaat 

saavat musiikkiluokan ja arkielämän kokemuksista erilaisia musiikillisia vaikutteita, jotka 

toimivat ikään kuin improvisoinnin rakennuspalikoina. Musiikillisia vaikutteita saadaan 
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muun muassa kuuntelemalla ja esiintymällä. Musiikillisia vaikutteita voi ajatella lapsen 

musiikillisen kokemuksen varastona, josta lapsi saa aineksia improvisointiinsa. 

Vaikutteiden määrä kasvaa luonnollisesti lapsen kasvaessa ja kokemuksen karttuessa. 

(Brophy, 2001, 35.) Improvisoinnin kehittyminen on paljolti siis kiinni myös opiskelijasta 

ja oppilaasta itsestään. Paananen (2010) huomauttaa, että erityisesti alakoulun oppilailla on 

luontainen halu improvisointiin ja omien rytmien ja melodioiden keksimiseen. 

Improvisointiin ja muuhun musiikilliseen keksintään liittyvä opetus myös motivoi ja 

innostaa oppilaita oppimaan lisää musiikillisia asioita. (Paananen, 2010, 231.) Haasteena 

onkin lähinnä pystyä ylläpitämään tätä improvisoinnin ja keksimisen iloa myös 

yläkoulussa. 

3.2 Improvisoinnin hyödyt opetuksessa 

Vaikka improvisoinnin opettamisen kokemuksiin perustuvaa tutkimusta ei ole vielä kovin 

paljon, improvisoinnin käytölle ja hyödyille opetuksessa yleisesti löytyy useita 

perusteluita. Useissa tutkimuksissa on osoitettu improvisoinnin olevan tehokas opetuksen 

väline (ks. mm. Berk, 2001; Jackson, 1993; Newton, 1998; Patterson, McKenna-Cook & 

Swick, 2006). 

Improvisoinnin avulla voidaan opettaa oppilaille tärkeitä musiikillisia taitoja. 

Improvisointia voidaan sisällyttää helposti myös muun musiikinopetuksen yhteyteen. 

(Brophy, 2001, 34.) Azzara (1993) havaitsi tutkimuksessaan improvisoinnin vaikuttavan 

positiivisesti oppilaiden oppimistuloksiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 66 viidennen 

luokan oppilasta. Ne oppilaat, joiden soitonopetus sisälsi improvisointia, saivat parempia 

oppimistuloksia kuin ne, joiden opetus ei sisältänyt improvisointia lainkaan. Azzara pyrki 

tutkimuksellaan osoittamaan, että improvisoinnista on hyötyä opetussuunnitelman 

tavoitteiden saavuttamisessa musiikin osalta. (Azzara, 1993, 328–342.) Rooken (1991) 

tutkimuksessa puolestaan ne oppilaat, joiden tunneilla hyödynnettiin improvisointia, myös 

nauttivat soittamisesta enemmän kuin ne, joiden tunneilla improvisointia ei ollut lainkaan 

(Rooke, 1991, 219–244). Chappellin (1999, 257–258) mukaan oppilas kehittää omaa 

musiikillisuuttaan kokonaisvaltaisimmin, kun musiikinopetukseen sisällytetään 

improvisoinnin lisäksi myös sisäistämiseen ja muistiin liittyviä harjoitteita. 

Opetustulosten parantumisen lisäksi oppilaat voivat Azzaran (2002, 182) mukaan saavuttaa 

improvisoinnin avulla syvemmän yhteyden soittamaansa musiikkiin. 1900-luvun 
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loppupuolen opetusmallissa koulujen musiikinopetuksen opetusmenetelmät johtivat 

Priestin (1989, 173–191) mukaan riippuvuuteen nuotinnoksesta. Musiikinopettajat eivät 

tuntuneet arvostavan korvakuulolta soittamista, vaikka sen avulla voitaisiin saavuttaa 

useita soiton- ja musiikinopetuksen päämääristä. (Priest, 1989, 173–191.) Nuotinluku on 

tärkeä apuväline musiikinopetuksessa edelleen, mutta jotta oppilaat ymmärtäisivät 

soittamaansa musiikkia syvemmin, opettajien tulisi auttaa opiskelijoita oppimaan 

musiikkia myös korvakuulolta ja improvisoimalla. Kun oppilaat ymmärtävät 

improvisoinnin ja nuotinnoksen välisen yhteyden, he ymmärtävät myös paremmin, mitä 

soittavat ja esittävät. Kehittyessään oppilaat voivat myös itse nuotintaa improvisoituja 

melodioitaan ja lähentää näin suhdettaan myös säveltämiseen. (Azzara, 1999, 21–25.) 

Myös Chappell (1999, 255) totesi improvisoinnin auttavan soittajia ymmärtämään 

soittoaan paremmin ja keskittymään soittoonsa syvemmin.  

Sarath (2002) vertaa säveltämisen ja improvisoinnin opiskelua toisiinsa. Sävellysten avulla 

voidaan Sarathin mukaan vain raapaista musiikinhistoriaa ja muiden kulttuurien musiikkia, 

kun taas improvisoinnin kautta musiikkiin päästään tutustumaan syvällisemmin ja 

kokonaisvaltaisemmin. Esimerkiksi Aasian, Lähi-idän ja Afrikan rummutusperinteisiin on 

vaikeaa tutustua pelkästään nuotinnoksen avulla. (Sarath, 2002, 190.) Nuotinnos on oiva 

apu soitossa, mutta korvakuulolta oppilas voi päästä lähemmäs autenttista tunnelmaa. On 

kuitenkin huomattava, että improvisointi syventää musiikin ymmärrystä nuotitta 

soittamisen lisäksi myös nuotin kanssa soittamisessa. Improvisointi ja muu kuulonvarainen 

soittaminen lähentää oppilaan suhdetta soitettavaan musiikkiin tai kappaleeseen, oli 

mukana nuotinnos tai ei. (Azzara (2002, 182.) Improvisoinnin avulla voidaan tutustua 

Sarathin (2002) mukaan entistä syvemmin myös muiden kulttuurien musiikkiin. 

Improvisoiminen on ollut ja on edelleen luontainen osa monien eri kulttuurien 

musiikkiperinteitä. Siten improvisointia voitaisiin pitää myös ensisijaisena keinona eri 

kulttuurien musiikillisiin käytänteihin tutustumisessa. (Sarath, 2002, 190.) 

Tehtyjen tutkimusten mukaan improvisointi näyttäisi kehittävän myös oppilaiden 

musiikillista ilmaisua (Azzara, 1999, 21–25), luovuutta (Chappell, 1999, 255) ja 

itseilmaisua (Azzara, 2002, 182). Myös Anttila (2006, 25) korostaa oppilaan itseilmaisun 

tärkeyttä ja sen kautta ihmisenä kasvamista. Lisäksi oppilas voi rohkaistua kokeilemaan 

uusia ideoitaan, sekä oppia luottamaan muihin soittajiin (Chappell, 1999, 255). Myös 

Burnardin (2000, 239–240, 243) ja Huovisen (2010, 425) tutkimusten mukaan 
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improvisointi rohkaisee lapsia erityisesti keskinäiseen luottamukseen. Improvisoinnin 

kautta soittaja oppii kommunikoimaan myös yleisön kanssa (Chappell, 1999, 255). 

Improvisointi auttaa myös musiikinopettajia ymmärtämään paremmin oppilaiden 

yksilöllisiä oppimistarpeita (Azzara, 1999, 25). Azzara (1999) nostaa esiin improvisoinnin 

mahdollisuudet arvioinnin apuna. Oppilaiden käsityksiä ja syvällistä ymmärrystä 

musiikista voi olla haastavaa arvioida kirjallisten kokeiden avulla. Esimerkiksi 

kieltenopetuksessa opettaja voi pyytää oppilasta kertomaan tai kirjoittamaan lukemansa 

omin sanoin. Musiikissa improvisointi voi toimia hyvänä välineenä, kun halutaan tietää, 

onko oppilas ymmärtänyt opetettavan asian oikein, ja osaako hän soveltaa sitä myös 

käytäntöön. Musiikinopettaja voi pyytää oppilasta esimerkiksi esittämään liikkeen, 

improvisoinnin tai vaikkapa laulun kautta lyhyen fraasin samanlaisella rytmillä tai 

tonaliteetilla kuin luetussa tekstissä ilmenee. (Azzara, 1999, 24.)  

Improvisoinnilla voidaan edellä mainittujen tutkimusten mukaan siis lähentää oppilaan 

suhdetta soittamaansa musiikkiin, edistää oppilaan itseilmaisua sekä luovuutta, parantaa 

ryhmätyöskentelyä sekä opettaa tärkeitä musiikin tietoja ja taitoja. Näiden edellä 

mainittujen lisäksi tutkimustulokset osoittavat improvisoinnin voivan edistää muun muassa 

spontaaniutta, intuitiota, tarkkaavaista kuuntelua, sanatonta viestintää, riskinottokykyä, 

ryhmätyöskentelytaitoja ja kriittistä ajattelua käytetään sitä sitten musiikin tai esimerkiksi 

teatterin saralla (ks. mm. Crossan, 1998; Moshavi, 2001; Sawyer, 2004; Spolin, 1999). 

3.3 Improvisointi opetussuunnitelman perusteissa 

Suomessa uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) improvisointi 

mainitaan yhteensä kahdeksan kertaa musiikin yhteydessä. Musiikinopetuksen tavoitteissa 

vuosiluokilla 7–9 mainitaan, että oppilaita tulisi ”kannustaa rakentamaan luovaa suhdetta 

musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä 

taiteidenväliseen työskentelyyn” (POPS 2014, 422). Improvisointi on opetussuunnitelman 

perusteissa (2014) lähinnä opetuksen väline ja keino saada oppilaat luomaan jotain uutta. 

Tarkoitus ei ole koulia oppilaista mestarillisia improvisoijia, vaan herättää heissä 

kiinnostus kokeilla erilaisia asioita ja ideoita improvisoinnin kautta. Musiikinopetuksen 

päätehtävänä on saada oppilas näkemään musiikki merkityksellisenä asiana itselleen.  
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Tehtyjen tutkimusten mukaan improvisoinnin tärkeä tehtävä on antaa oppilaalle 

mahdollisuus ilmaista itseään (Azzara, 2002, 182). Itseilmaisun oppiminen on jokaisen 

musiikinkoulutuksen ytimessä. Improvisoinnin kautta jokainen oppilas saa mahdollisuuden 

ilmaista itseään sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. (Azzara, 1999, 21–25.) Myös 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan, että oppilaalle annetaan 

mahdollisuus luovaan musiikilliseen ilmaisuun (POPS, 2014, 422). Oppilasta ei siis 

pakoteta luovaan toimintaan, vaan annetaan osallistua siihen sitten, kun rohkeus riittää. 

Pelkän nuotin varassa soittaminen jättää usein tämän mahdollisuuden hyvin vähäiseksi, 

kun nuottia oletetaan seurattavan tarkalleen.  

Myös tietojen ja taitojen oppimisen tulisi tapahtua osaltaan improvisoinnin avulla. 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppimisen tulisi tapahtua muun muassa ”laulaen, 

soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä 

työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen” (POPS 2014, 423). Opetussuunnitelman 

perusteissa mainitaan siis, että improvisointia tulisi käyttää opetuksessa, mutta sen 

tarkempi kuvaus puuttuu kokonaan. Mitä improvisointiharjoitteiden tulisi sisältään? 

Millaista improvisoinnin opetusta kouluissa tulisi olla? Improvisoinnin opettaminen jää 

pitkälti opettajien omien improvisointikokemusten ja tiedonhaun varaan. 

Vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu musiikinopettajien tueksi 

ja turvaksi, kaikki opettajat eivät silti vaivaudu lukemaan sitä ja opetuksesta jää helposti 

puuttumaan olennaiset tavoitteet. Musiikinopetuksen päätavoitteena ei tulisi olla 

varsinaisten oppisisältöjen siirtäminen oppilaaseen, vaan oppilaan oman kasvun 

tukeminen, itseilmaisun kehittäminen ja jonkinlaisen merkityksen luominen oppilaan ja 

musiikin välille. (Anttila, 2006, 24–25.)  

3.4 Improvisoinnin arviointi 

Oppilaiden tuottamaa musiikkia ja improvisointia ei tule Koutsoupidoun (2005) mukaan 

arvioida käyttämällä aikuisten kriteereitä. Oppilaat luovat musiikkia aina omista 

lähtökohdistaan käsin. Luomiseen vaikuttavat muun muassa oppilaan ikä, kokemukset ja 

ärsykkeet. (Koutsoupidou, 2005, 364.) Kuitenkin oppilas tarvitsee palautetta erityisesti 

”luovaan tuottamiseen” liittyvissä kokonaisuuksissa (POPS, 2014, 424). 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan musiikin opetuksen 

yhteydessä, että yläkouluikäinen oppilas tarvitsee erityisesti ”realistista ja samalla 

kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta”. Palautteella pyritään ohjaamaan oppilasta ja 

auttamaan häntä hahmottamaan ”soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja 

musiikin merkityksiä”. (POPS, 2014, 424.) Yksi musiikin opetuksen tavoitteista 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on myös ”kannustaa oppilasta 

rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja 

säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn” (POPS, 2014, 425).  

Arvosanaan kahdeksan vaaditaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) 

luovan työskentelyn osalta seuraavaa: ”Oppilas osaa käyttää musiikillisia tai muita 

äänellisiä elementtejä kehittäessään ja toteuttaessaan uusia musiikillisia ideoita yksin tai 

ryhmän jäsenenä” (POPS, 2014, 425). Musiikin oppimisen kannalta improvisoinnissa tulisi 

olla tärkeintä itse matka ja prosessi, eikä niinkään prosessin aikana syntynyt lopputulos. 

Matkan aikana oppilas kohtaa uudenlaisia haasteita, jotka liittyvät erityisesti musiikilliseen 

ajatteluun ja toimintaan. Kun musiikin luova prosessi tapahtuu ryhmätyöskentelyn 

lomassa, oppilaan musiikillinen ajattelukin pääsee ulkoisesti näkyväksi ja konkretisoi 

myös oppimisen tavoitteita. (Ahonen, 2004, 174.) Improvisointiin olisi hyvä myös 

sisällyttää sekä yksilöimprovisointia että kollektiivista, ryhmässä tapahtuvaa, 

improvisointia (POPS, 2014, 425).  

Luovaa toimintaa ei tule kuitenkaan arvostella, eikä palaute voi olla kovin kriittistä. 

Uusikylän (2002) mukaan arvosteleva ja kriittinen arviointi on ”ehkä tehokkain luovuuden 

tappaja”. Arvioinnissa arvosanojen ja pisteiden laskun sijaan tulisi pyrkiä rakentavaan 

arviointiin ja palautteenantoon. Opettajan tulisi antaa oppilaille palautetta toisaalta 

oppilaan onnistumisista, mutta myös kehitettävistä asioista. Arvioinnissa pääpaino tulisi 

olla oppilaan aikaansaannoksissa, eikä oppilaassa itsessään. (Uusikylä, 2002, 50.) Biasutti 

(2015, 11) korostaakin, että improvisoinnin opettamisessa tulisi keskittyä itse prosessiin, 

eikä niinkään prosessin aikana syntyneeseen tuotokseen ja sen arviointiin. 

Uusikylä (2002) huomauttaa, että musiikinopettaja voi sanallisten ja kirjallisten 

palautteiden lisäksi kiinnittää huomiotaan myös aineettomiin palkintoihin; hymyyn, 

nyökkäykseen ja rohkaisuun. Kun oppilas onnistuu tunnilla ja saa siitä välitöntä palautetta, 

hän myös nauttii tekemisistään. Palkkioita ei tule kuitenkaan jakaa säännöllisesti, sillä 

sitten oppilaat voivat tottua niihin ja tekemisen motiiviksi muodostuu vain palkkion 
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saaminen. Pedagogisesti parhaita palkintoja ovatkin erityisesti odottamattomat ja 

epäsäännölliset aineettomat palkkiot. (Uusikylä, 2002, 51.) Oppilaat tarvitsevat jatkuvasti 

kannustusta ja rohkaisua, jotta he saavat itsevarmuutta ilmaista omia musiikillisia ideoitaan 

muulle ryhmälle (Beegle, 2010, 236). 

3.5 Onnistuneen improvisoinnin opetuksen edellytyksiä 

Improvisoinnin opettaminen ei aina ole helppoa ja ongelmatonta. Jotta improvisoinnin 

opetus alkaisi sujua ja oppilaiden lisäksi myös musiikinopettaja itse saisi improvisoinnin 

opettamisesta onnistumisen kokemuksia, musiikinopettajan on tärkeää luoda 

improvisoinnille sopivat puitteet (Patterson, 2010, 105). Brophy (2001) korostaa, että 

improvisointia sisältävät oppitunnit olisi hyvä myös suunnitella hyvin etukäteen. 

Suunnitellessaan improvisoinnin opetusta musiikinopettajan olisi hyvä ottaa huomioon 

muun muassa oppilaiden musiikilliset lähtötasot, oppilaiden esiintymiskokemus sekä 

musiikillisen osaamisen tasot. (Brophy, 2001, 35.) Paanasen (2010, 231) mukaan 

musiikinopettajien olisi hyvä ottaa huomioon myös se, että esimerkiksi melodian 

improvisoinnissa ”rytmin rakenteet saattavat jäädä säveltason varjoon”. Melodisilla 

soittimilla improvisointi on myös Brophyn (2001) mukaan vaikeampaa, sillä ensin täytyisi 

saavuttaa tietty taso soittimen hallinnassa. Oppilas kykenee sitä monipuolisempaan 

improvisointiin, mitä paremmin hän hallitsee itse soittimen. (Brophy, 2001, 35.) 

Improvisoitaessa myös oppilaan musiikillisten ideoiden kehittäminen on tärkeää ja 

musiikinopettajan tulisikin antaa oppilaalle hänen taitotasonsa mukaisia tehtäviä. Kun 

oppilaan taidot ja tehtävän vaikeustaso ovat keskenään tasapainossa, oppilas voi kokea 

myös syvää eheyttä ja tyytyväisyyttä. Tätä kutsutaan niin sanotuksi flow-tilaksi. (Uusikylä, 

2002, 48.) Oppilaan improvisointiin voi liittää myös erilaisia ohjeita, jotka antavat 

soittajalle puitteet soittamiselle. Azzaran (1999, 22) mukaan myös luovuus pääsee 

helpommin valloilleen, kun tekemisessä on joitain rajoituksia. (Azzara, 1999, 22.) Myös 

Juntun (2015, 85) mukaan opettajan asettamat rajoitukset vapauttavat oppilaan 

improvisointia, kun oppilas tietää, mistä hän voi lähteä liikkeelle ja kynnys improvisoinnin 

kokeilemiseen madaltuu. 

Brophyn (2001) tutkimuksessa todettiin, että myös esimerkiksi soittimen valinnalla on 

vaikutusta siihen, kuinka helppona tai vaikeana oppilaat kokevat improvisointiharjoitukset. 

Useimpien oppilaiden mielestä rytmisoittimilla oli helpompi improvisoida kuin melodisilla 
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soittimilla. Oppilaan soittimen hallinta sekä oppilaan kokemus soittimesta ja sen 

helppoudesta vaikuttavat myös improvisoituihin tuotoksiin; niiden tempoon, 

monipuolisuuteen ja ilmaisullisuuteen. (Brophy, 2001, 35.) Whitcombin (2005) 

tutkimuksessa myös musiikinopettajat itse kokivat rytmisoittimet hyväksi ja helpoksi 

improvisoinnin lähestymistavaksi. Opettajat raportoivat myös käyttävänsä hieman 

enemmän soitinimprovisointia tunneillaan kuin lauluimprovisointia. (Whitcomb, 2005; vrt. 

Gruenhagen & Whitcomb, 2014, 380.) 

Pattersonin mukaan erityisesti turvallisen ilmapiirin luominen luokkaan mahdollistaa 

oppilaiden heittäytymisen ja uskalluksen improvisointiin (Patterson, 2010, 108). Jos 

oppilas kokee olonsa turvattomaksi musiikintunneilla, on hänen vaikeaa uskaltaa tuoda 

itseään ja musiikillisia taitojaan esille. Myös musiikinopettajan ja oppilaan välinen suhde 

on merkittävässä asemassa turvallisen ilmapiirin luomisessa. Luokkatilanteessa käy usein 

niin, että sosiaalisesti taitavammat oppilaat vievät opettajan huomion ja aremmat oppilaat 

jäävät sivuun. Arat oppilaat voivat helpommin myös kokea, että opettaja ei välitä heistä ja 

vetäytyvät edelleen luokan yhteisestä työskentelystä pois lisätäkseen turvallisuuden 

tunnettaan. (Anttila, 2006, 133.) 

Vaikka oppilaat ovat yleensä taitavia improvisoijia luonnostaan, musiikinopettajan tulisi 

jatkuvasti muistaa rohkaista oppilaita musiikilliseen keksintään ja improvisointiin. 

Improvisointia voidaan lähestyä Burnardin (2002) mukaan myös esimerkiksi 

vuorovaikutuksen kautta. Improvisoinnissa vuorovaikutus on jatkuvasti läsnä, kun uutta 

musiikkia luodaan yhdessä ryhmän kanssa toisten ideoita hyväksyen ja uusia ideoita esille 

tuoden. Oppilaita tulisi myös rohkaista tekemään yksilöllisiä päätöksiä. (Burnard, 2002, 

169.) 

Erityisesti uraansa aloittelevilla musiikinopettajilla voi Koutsoupidoun (2005) tutkimuksen 

mukaan olla hankaluuksia aloittaa improvisoiminen oppitunneilla, jos lähtökohdat sen 

opettamiselle ovat vähäiset. Brophy (2001) on kehittänyt improvisoinnin opettamista 

varten mallin, jonka avulla musiikinopettaja voi lähestyä improvisoinnin opettamista. Malli 

sisältää neljä eri perustasoa, joiden kautta musiikinopettaja voi edistää ja kehittää 

improvisoinnin luontaista kykyä sekä lapsilla että myös vanhemmilla oppilailla, joille 

improvisointi voi olla täysin uutta ja vierasta. Mallin sisältämät perustasot ovat jäljittely 

(imitation level), seuraus (consequence level), muuntelut (variation) ja alkuunpano 

(origination). Jäljittelyn tasolla musiikinopetukseen otetaan mukaan erilaisia harjoitteita, 
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jotka edistävät matkimista ja jäljittelyä. Tähän tasoon kuuluvat niin puhutut ja lauletut 

fraasit kuin myös rytmikkäät ja melodiset kuviot. Kun jäljittely ja matkiminen alkavat 

sujua, musiikinopettaja voi siirtyä seuraavan tason harjoituksiin. Seurauksen tasolla 

(consequence level) musiikinopettaja rohkaisee oppilaita kuuntelemaan annettua fraasia ja 

keksimään siihen sopivan uuden fraasin, seurauksen. Variaatiotasolla (variation) oppilas 

puolestaan kykenee jo soittamaan erilaisia musiikillisia variaatioita tunnettuihin 

melodioihin tai rytmeihin. Viimeisellä tasolla, alkuunpano (origination), oppilas osaa ja 

uskaltaa kehittää aivan uudenlaisia melodioita ja rytmejä ilman opettajan avustusta. 

(Brophy, 2001, 35.)  

Improvisointitaitojen kehittäminen vaatii riskinottokykyä niin oppilailta kuin myös 

musiikinopettajaltakin. Niin kuin improvisointitaitoa voi kehittää, myös improvisoinnin 

opetustaitoa voi ja on syytäkin kehittää alituisesti. Musiikinopettaja voi lähestyä 

improvisointia myös erilaisten opetuksen lähestymistapojen, kuten Dalcroze-rytmiikan tai 

Orff-pedagogiikan kautta. 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TOTEUTUS 

Suunnitellessani oman tutkimukseni lähestymistapaa lähdin liikkeelle siitä ajatuksesta, että 

haluan tutkia musiikinopettajien kokemuksia ja toisaalta myös improvisointia 

musiikinopettajien näkökulmasta. Yhtenä lähtökohtana olisi voinut olla esimerkiksi 

musiikinopettajien käsitykset improvisoinnista, mutta silloin en olisi luultavasti päässyt 

yleisesti hyväksyttyjä arvoja ja ajatuksia pidemmälle. Jokainen musiikinopettaja luultavasti 

tietää, mitä improvisointi on, miten sen kuuluisi olla osana opetusta ja että musiikillisen 

keksinnän, säveltämisen ja improvisoinnin osuus on kasvanut uuden perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014). Halusin kuitenkin päästä käsityksiä 

syvemmälle. Millaisia kokemuksia musiikinopettajille on muodostunut improvisoinnin 

opettamisesta? Millaisia haasteita musiikinopettajat kokevat improvisoinnin opettamisessa 

olevan? 

Kokemuksen tutkiminen on luonteeltaan laadullista tutkimusta. Laadullinen eli 

kvalitatiivinen tutkimus pyrkii nimensä mukaan kuvaamaan tutkittavan laatua, eikä 

niinkään kvantitatiivisen tutkimuksen tavoin määrää. Kvalitatiivisen eli laadullisen 

tutkimuksen yhtenä periaatteena on todellisen elämän kuvaaminen, jossa todellisuus 

ymmärretään moninaiseksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 160–161.) 

Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluu myös ajatus siitä, että on olemassa yhtä monta 

todellisuutta kuin henkilöäkin. Kvalitatiivinen tutkimus myös olettaa, että tutkimuksen 

kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa keskenään, kun taas kvantitatiivisen tutkimuksen 

perusajatuksena on se, että tutkimuksen kohde ei ole riippuvainen tutkijasta. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001, 22–23.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään välttämään hypoteesien asettamista; tutkimuksen 

tarkoituksena on löytää ennalta arvaamattomia asioita. Muita kvalitatiivisen tutkimuksen 

tyypillisiä piirteitä ovat ihmisen itsensä suosiminen tiedonkeruun välineenä, kohdejoukon 

valinnan suorittaminen tarkoituksenmukaisesti, tutkimussuunnitelman muokkautuminen 

tutkimuksen edetessä ja aineiston käsittely ainutlaatuisena. Kvalitatiivista tutkimusta 

voitaisiinkin luonnehtia kokonaisvaltaiseksi tiedon hankinnaksi, jossa aineisto hankitaan 

luonnollisissa tilanteissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 164.) 

Toisaalta kvalitatiivista tutkimusta voidaan kuvata myös eräänlaisena prosessina, jossa 

tulkinnat kehittyvät hiljalleen tutkimusprosessin edetessä. Esimerkiksi tutkimustehtävä ja 
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aineistonkeruumenetelmä eivät välttämättä ole heti alusta asti selvillä, vaan ratkaisut 

syntyvät vähitellen tutkimuksen edetessä. Tutkittava ilmiö selkeytyy prosessin edetessä, ja 

tutkijalla tulisikin olla valmiuksia jalostaa tutkimusotettaan jatkuvasti. (Kiviniemi, 2010, 

70.) 

4.1 Kokemuksen tutkimus 

Tutkimukseni tarkoituksena on siis kuvata musiikinopettajien kokemuksia improvisoinnin 

opettamisesta. Tutkimuksen lähestymistavaksi valitsin fenomenologisen lähestymistavan, 

sillä se sopii erityisesti kokemusten ja elämysten tutkimiseen (Laine, 2010, 29; Koivisto, 

2012, 119).  

Ihmisen kokemus rinnastetaan aina ympäröivään maailmaan, jossa hän elää. Myös ihmisen 

suhde toisiin ihmisiin vaikuttaa hänen kokemuksiinsa. Voidaan siis puhua laajemmassa 

mittakaavassa elämäntodellisuudesta. Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen suhdetta tähän 

todellisuuteen. (Laine, 2010, 29.) Laineen (2010, 29) mukaan kaikki merkitsee ihmiselle 

aina jotakin, jolloin ihmisen suhde maailmaan on intentionaalinen. Kokemukseen vaikuttaa 

muun muassa ihmisen elämäntilanne ja vuorovaikutus, ja kokemus syntyy aina siinä 

elämyksellisessä hetkessä, jonka ihminen kokee sisällään merkityksellisenä (Koivisto, 

2012, 119). Kokemuksen tutkimuksessa vaikuttavat suuresti myös merkitykset. 

Fenomenologisessa tutkimuksessa varsinainen tutkimuksen kohde onkin merkitykset ja 

Laineen (2010, 30) mukaan ”maailma, jossa elämme, näyttäytyy meille merkityksinä”. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen ihminen on yksilö ja kiinnostunut eri asioista kuin 

toinen. Myös tämä ainutkertaisuuden ajatus on läsnä fenomenologiassa. (Laine, 2010, 30.) 

Tutkimuksessani haastattelin neljää hyvinkin erilaista musiikinopettajaa. Jokaisen 

lähtökohdat improvisoinnin opettamiselle olivat ainutlaatuiset ja juuri siitä syystä 

merkitykselliset. 

Kokemusta tutkittaessa on myös ymmärrettävä ja otettava huomioon tutkijan omat 

lähtökohdat tutkittavaan aiheeseen. Tutkija suunnittelee haastattelun ja esittää kysymykset 

omista lähtökohdistaan, joten jo kysymysten asettelu ja valinta ohjaavat tietyiltä osin myös 

tulkintaa. Tutkimuksessa onkin syytä ottaa huomioon myös tutkijan oma persoona, 

tulkinnat ja tutkijan omat intressit itse tutkimuskohteeseen ja tarkastella näitä tutkijan 

henkilökohtaisesta näkökulmasta. (Ulvinen, 2012, 53.) Ihmisen kyky tulkita omaa itseään 

ja ympäristöään on aina yhteydessä elämänhistoriaan sekä kulttuuriseen ja sosiaaliseen 
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ympäristöön. Myös eräänlaiset institutionaaliset ulottuvuudet, joissa ihminen elää, 

vaikuttavat hänen kokemuksiinsa. (Ulvinen, 2012, 59.) 

Fenomenologiseen tutkimukseen liittyy myös useita haasteita. Ulvinen (2012) nostaa 

ongelmakohdiksi erityisesti elämismaailman kerrostuneisuuden ja tutkijan oman 

merkityksen hämärtymisen. Fenomenologisella tutkimuksella saavutetut tulokset ovatkin 

päteviä ainoastaan tutkimuksen omilla kriteereillä määriteltynä. (Ulvinen, 2012, 64.) Tämä 

herättää kysymyksen kokemuksen tutkimuksen tieteellisyydestä. Kokemuksen tutkimuksen 

tieteellisyyttä kritisoidaan muun muassa siitä syystä, että se ei käytä niin sanotusti 

tieteellistä menetelmää, vaan menetelmänä toimii tutkijan oma tulkinta. Tulkinta ei 

kritisoijien mukaan tuota varmaa tietoa, eikä siten täyttäisi tieteellisen tiedon vaatimuksia. 

Jopa myös kokemusten koko olemassaoloa on kyseenalaistettu. (Latomaa, 2012, 313–314.) 

Lehtomaa (2009) kuitenkin korostaa, että fenomenologisessa tutkimuksessa on pääasiassa 

kyse toisen ihmisen kohtaamisesta. Tosielämän ihmisten välinen kohtaaminen ikään kuin 

haastaa tutkijan tietämyksen tutkittavan aiheen teoreettisesta taustasta. Tutkijan täytyykin 

pyrkiä luomaan mahdollisimman avoin ja luotettava haastattelutilanne. (Lehtomaa, 2009, 

192.) 

Varto (2005) huomauttaa myös, että fenomenologian yhtenä vahvuutena ja toisaalta myös 

haasteena on ennakkoluulottomuus. Fenomenologisessa lähestymistavassa tutkija pyrkii 

välttämään aiemman teoriatiedon vaikuttamista havainnointiin ja tutkimuksen tuloksiin. 

Liiallinen teoreettinen tarkastelu voi Varton mukaan jopa ”ohentaa” havainnointia, jolloin 

tärkeitä näkökulmia voi jäädä tulosten ulkopuolelle. (Varto, 2005, 135.) Toisaalta tutkijan 

täytyy myös muistaa jatkuvasti kyseenalaistaa tekemänsä tulkinnat ja olla mahdollisimman 

tietoinen myös omista lähtökohdistaan ja mahdollisista ennakkoluuloistaan. Tutkijalla on 

oltava jatkuvasti kriittinen ote omaan tutkimukseensa ja esimerkiksi ensimmäiseksi 

mieleen tuleviin tulkintoihinsa. (Laine, 2010, 34.) Omassa tutkimuksessani pyrin jatkuvasti 

arvioimaan tekemiäni päätelmiä kriittisesti ja pyysin myös opiskelukavereitani 

kommentoimaan tutkimusotettani sen eri vaiheissa. 

Kokemuksen ja ajattelun myötä ihmiselle muodostuu usein myös jonkinlainen käsitys, eli 

kuva, jostain ilmiöstä (Ahonen, 1995, 117). Näin ollen kokemus liittyy vahvasti myös 

käsitykseen. Kokemusta voidaan kuvata ikään kuin metodologisena prosessina, joka johtaa 

johonkin käsitykseen tai periaatteeseen. (Niikko, 2003, 25.) Kokemuksista syntyneeseen 

käsitykseen ei Ahosen (1995, 114) mukaan vaikuta niinkään esimerkiksi henkilön ikä, 
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vaan enemmänkin elämänhistoria ja kokemustausta. Kaikki ihmisen kokemus merkitsee 

myös jonkin tasoista oppimista ja tiedon sisäistystä. Ihminen ikään kuin selittää itselleen 

kokemustensa kautta asioita ja muodostaa niistä yhtenäisen mielikuvan, jonka kautta hän 

pystyy selittämään taas uusia kokemuksiaan. (Ahonen, 1995, 121.) 

Vaikka tutkimukseni päätavoite oli selvittää musiikinopettajien kokemuksia 

improvisoinnin opettamisesta, en voinut olla huomioimatta myös näistä kokemuksista 

syntyneitä havaintoja onnistuneen improvisoinnin edellytyksistä. Aineistosta nousi 

analyysin lopulla useita merkittäviä musiikinopettajien havaintoja, jotka perustuivat heidän 

aiempiin kokemuksiinsa improvisoinnin opettamisesta. Havainnot pohjautuivat ajatukseen 

onnistuneesta improvisoinnin opetuksesta ja siitä, mitä se vaatii musiikinopettajalta, mutta 

myös oppilaalta. Avaan näitä havaintoja luvussa 5.5. 

4.2 Teemahaastattelu 

Kun tutkitaan kokemusta, aineiston hankinta täytyy olla mahdollisimman hienovaraista, 

jotta tutkimukseen osallistuva ihminen pystyy kuvaamaan kokemuksiaan mahdollisimman 

monipuolisesti. Tutkijan täytyy myös pyrkiä mahdollisimman neutraaliin 

kysymyksenasetteluun, jotta kysymykset itsessään eivät vaikuttaisi haastateltavan 

vastauksiin. (Lehtomaa, 2009, 163, 167.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yhtenä aineistonkeruumenetelmänä on aiemminkin mainittu 

haastattelu, johon päädyin myös oman tutkimukseni aineistonkeruuta pohtiessani. 

Esimerkiksi kyselytutkimus olisi mielestäni jäänyt liian pintapuoliseksi. Halusin kohdata 

tutkimukseeni osallistujat ja saada mahdollisimman monipuolista ja luottamuksellista 

keskustelua tutkimusaiheeni ympärille. Koin haastattelun etuna myös sen, että pystyisin 

tarvittaessa tarkentamaan kysymyksiäni ja toisaalta myös rohkaisemaan haastateltavaa 

kertomaan jostain aiheesta enemmän. 

Tutkimuksen tavoite ohjaa haastattelua ja eroaa näin tavallisesta arkielämän keskustelusta. 

Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005a) mukaan haastattelija pyrkii kohti tiettyä päämäärää muun 

muassa ohjaamalla haastateltavaa sekä esittämällä kysymyksiä. Haastattelija myös 

kannustaa haastateltavaa vastaamaan. Haastattelijan rooli kannustajana korostuu etenkin 

silloin, kun haastateltava on epävarma vastauksestaan. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005a, 22–

23, 30.) 
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Haastattelun tarkoituksena on siis selvittää haastateltavan ajatuksia, tunteita, käsityksiä tai 

kokemuksia ja välittää näitä eteenpäin. Haastattelun päätarkoituksena on kerätä tietoa ja on 

näin ollen ennalta suunniteltua, päämäärällistä toimintaa. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 41–

42.) Haastattelut voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna haastateltavien 

lukumäärän mukaan (Ruusuvuori & Tiittula, 2005b, 12). Omaan tutkimukseeni valitsin 

yksilöhaastattelun, sillä koin pääseväni sen avulla syvemmälle itse aiheeseen kuin 

esimerkiksi ryhmähaastattelulla. Ryhmähaastatteluun olisin voinut päätyä silloin, jos 

tutkimukseni aiheena olisi ollut esimerkiksi musiikinopettajien käsityksiä siitä, voiko 

spontaania, sisältä kumpuavaa improvisointia ylipäänsä opettaa? Ryhmähaastattelu olisi 

voinut synnyttää hedelmällisiä keskusteluja haastateltavien välille. Halusin kuitenkin luoda 

turvallisen ja luottamuksellisen suhteen haastateltavaan, jotta hän uskaltaisi kertoa 

todellisia kokemuksiaan ja ajatuksiaan improvisoinnin opettamisesta; sen haasteista ja 

mahdollisuuksista. 

Haastattelu syntyy aina vuorovaikutuksessa haastateltavan ja haastattelijan välillä 

(Ruusuvuori & Tiittula, 2005b, 13). Haastattelun aikana haastattelija tuntee oman roolinsa 

ja tehtävänsä, mutta haastateltava sopeutuu tilanteeseen vasta haastattelun kuluessa. Tästä 

syystä haastattelijan on oltava valmiina motivoimaan haastateltavaa jatkuvasti ja 

ylläpitämään tämän halua osallistua tutkimukseen. Haastattelija johtaa keskustelua ja pitää 

sen käynnissä. Hän on myös vastuussa annettujen tietojen käsittelemisestä 

luottamuksellisesti. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 43.)  

Kokemuksen tutkimuksessa erityisen tärkeää on pyrkiä saamaan haastateltava kuvaamaan 

kokemuksiaan mahdollisimman monipuolisesti. Tutkija pyrkii välttämään haastateltavan 

turhaa ohjaamista, jotta kokemukset olisivat haastateltavasta lähtöisin, eivätkä 

haastattelijasta. (Lehtomaa, 2009, 167.) Tutkijan tulisi olla myös aidosti kiinnostunut 

haastateltavan kokemuksista. Perttulan (2009, 141) mukaan fenomenologinen haastattelu 

on haastateltavan ”eläviä kokemuksia ilmaiseva yksinpuhelu”, jossa tutkijaa ohjaa muun 

muassa aiheen teoreettinen tietämys. Haastattelijan täytyisi myös luoda sellainen konteksti, 

jossa haastatteluun osallistujat voivat ”ilmaista kokemuksiaan niin, että he tuntevat 

olevansa rehellisiä itselleen” (Perttula, 2000, 440–441). 

Hirsjärvi ja Hurme (2001) huomauttavat, että haastattelulla on myös ongelmakohtansa. 

Haastattelu perustuu kieleen ja vuorovaikutukseen. Haastattelijan täytyy osata tulkita 

kielen merkityksiä ja ymmärtää sen vajaavaisuus. Haastateltava saattaa esimerkiksi tuoda 



 38 

ilmi mielipiteitä, joista hän haluaisi olla samaa mieltä, vaikka todellisuudessa hän 

ajattelisikin toisin. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 35, 48–49.) 

Tutkimushaastatteluita on monenlaisia ja haastatteluista käytettyjen nimitysten välillä 

tuntuu olevan mielipide-eroja. Hirsjärvi & Hurme (2001) erottavat lomakehaastattelun 

muista haastattelun lajeista, joita ovat esimerkiksi teemahaastattelu ja syvähaastattelu. 

Myös strukturoitu ja puolistrukturoitu haastattelu erotetaan usein toisistaan omiksi 

luokikseen. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 43.)  

Tämän tutkimuksen aineisto pohjautuu puolistrukturoituun teemahaastatteluun. 

Puolistrukturoidulle teemahaastattelulle on olemassa monia eri määritelmiä. Määritelmille 

yhtenäistä on kuitenkin se, että kysymykset ovat kaikille osallistujille samat, mutta 

haastattelija voi halutessaan muuttaa kysymysten järjestystä tai sanamuotoa. 

Teemahaastattelun kysymykset liittyvät tietyn teeman ympärille ja haastattelu etenee 

näiden teemojen varassa. Teemojen tarkoituksena on antaa tilaa vuorovaikutukselle 

haastattelijan ja haastateltavan välillä ja luo näin luonnollisemmat puitteet myös 

haastateltavan oman äänen kuuluville saamisessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 47–48.) 

Haastattelun täytyy perustua myös luotettavuuteen; haastattelija ei vuoda haastattelussa 

ilmenneitä asioita eteenpäin, ja toisaalta haastateltava sitoutuu vastaamaan rehellisesti 

kysyttyihin kysymyksiin, eikä esimerkiksi lopeta haastattelua kesken. (Hirsjärvi & Hurme, 

2001, 94.) Haastateltavalla saattaa myös itsellään olla odotuksia itse haastattelua kohtaan. 

Joskus nämä odotukset voivat poiketa paljonkin todellisuudesta, jos haastateltava on 

esimerkiksi olettanut tulevansa televisiohaastatteluun. Hyvä tutkija osaa informoida 

haastattelun kulusta jo hyvissä ajoin, jottei väärinkäsityksiä pääse syntymään. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001, 95.) 

Usein tutkimushaastattelu nauhoitetaan, jolloin haastattelija pystyy haastattelun aikana 

tarkkailemaan haastateltavaa ja toisaalta nauhoitettuun aineistoon on helppo palata myös 

jälkikäteen. Nauhoitettu aineisto kirjoitetaan lopuksi auki eli litteroidaan analyysin 

helpottamiseksi. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005b, 15-16.) 

En halunnut rajata kokemusta liiaksi koskemaan esimerkiksi vain tiettyä yläkoulun luokka-

astetta tai musiikinopettajan tiettyjä opetusvuosia, vaan annoin haastattelussa opettajalle 

itselleen vapauden kertoa niistä kokemuksista, jotka hän itse kokee tärkeimmiksi. 

Tutkimus keskittyi kuitenkin koskemaan pelkästään yläkoulua, sillä esimerkiksi 
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alakoulujen improvisoinnin opetusta on jo jonkin verran tutkittu (ks. mm. Koutsoupidou, 

2005). Aineiston analyysissa en siis ottanut alakouluun tai lukioon viittaavia vastauksia 

huomioon. Haastatteluun osallistuneiden lausumat tulkitsin heidän kokemuksensa 

ilmauksina, ja näin ollen haastattelut toimivat kokemusta tutkivan tutkimukseni aineistona. 

4.3 Tutkimuksen toteutus 

4.3.1 Aineiston tuotto 

Lähetin syksyn 2015 alussa useaan Etelä-Suomen yläkouluun haastattelupyynnön. Sinänsä 

haastateltavien asuin- tai työskentelypaikkakunnilla ei ollut suurta roolia tutkimuksessani, 

sillä en pyrkinyt tutkimaan esimerkiksi tietyn alueen musiikinopettajien kokemuksia. 

Etelä-Suomi valikoitui alueeksi lähinnä siitä syystä, että asuin tutkimuksen tekohetkellä 

pääkaupunkiseudulla. Musiikkikasvatuksen lisäksi opiskelen myös musiikkitiedettä 

Helsingin yliopistossa, ja arkipäivisin minulla oli läsnäoloa vaativaa opetusta, joten 

haastattelujen tekeminen muualla Suomessa olisi ollut haastavaa. 

Lähettämässäni haastattelupyynnössä kerroin aiheestani ja aikatauluistani. Tarkempia 

haastattelun teemoja en halunnut kertoa, sillä se olisi voinut vaikuttaa itse haastatteluun 

musiikinopettajan suunnitellessa valmiiksi vastauksiaan ja tutustuessaan aiheeseen kenties 

etukäteen. 

Halusin saada haastatteluihin mukaan opettajia, jotka olisivat valmistuneet musiikin 

aineenopettajiksi ja toimisivat tällä hetkellä musiikinopettajina yläkoulussa. En halunnut 

rajata liiaksi haastateltavia esimerkiksi opetuskokemuksen tai iän perusteella, sillä halusin 

mahdollisimman monipuolisia kokemuksia. En myöskään toivonut haastatteluun 

pelkästään sellaisia musiikin aineenopettajia, jotka opettavat paljon improvisointia 

tunneillaan, joten en lähettänyt haastattelupyyntöjä esimerkiksi vain musiikkiluokkien 

musiikinopettajille.  

Haastattelin loka-marraskuun aikana yhteensä kolmea (3) pääkaupunkiseudun alueella 

työskentelevää musiikin aineenopettajaksi valmistunutta opettajaa. Neljäs haastateltavani 

työskenteli haastattelun aikaan Etelä-Pohjanmaalla. Hänen haastattelunsa tehtiin lopulta 

puhelinhaastatteluna, sillä sovittu tapaaminen pääkaupunkiseudulla peruuntui.  
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Nuorin haastateltava oli haastattelun aikaan 26-vuotias ja vanhin 54-vuotias. Kolme 

osallistuneista oli naisopettajia ja yksi miesopettaja. Kaikki haastateltavat olivat 

valmistuneet musiikin aineenopettajiksi joko Helsingin Sibelius-Akatemiasta tai Oulun 

yliopistosta. Kaksi haastattelua järjestettiin musiikinopettajien musiikkiluokassa, yksi 

tehtiin puhelinhaastatteluna ja yksi haastateltavan kotona. Aikaa jokaiselle haastattelulle 

oli varattu tunti. Keskimääräinen haastattelun kesto oli noin 45 minuuttia. Nauhoitin 

haastattelut varmuuden vuoksi sekä digitaalitallentimella että puhelimeni nauhoittimella.  

4.3.2 Haastattelukysymykset ja haastateltavat 

Tarkoitukseni oli saada mahdollisimman kattavaa tietoa musiikinopettajien kokemuksista 

improvisoinnin opettamisesta. Käytin paljon aikaa haastattelurungon ja tarkempien 

kysymysten laatimiseen, sillä halusin saada haastatteluista mahdollisimman monipuolisia. 

Aluksi kirjoitin kaikki aiheeseen liittyvät kysymykseni ylös. Sen jälkeen karsin turhat 

kysymykset pois ja aloin yhdistellä kysymyksiä, jotka liittyivät samankaltaiseen teemaan. 

Lopulta muotoilin teemahaastattelun teemoiksi kuusi pääotsikkoa, joista viimeisessä ikään 

kuin palattiin vielä ensimmäiseen teemaan. Vaikka haastattelun päätarkoitus oli selvittää 

musiikinopettajien kokemuksia improvisoinnin opettamisesta, halusin saada haastateltavat 

miettimään heti aluksi myös improvisoinnin määritelmää (teema 1), jotta puhumme 

haastattelun aikana varmasti samasta aiheesta. Koska improvisoinnin määrittely voi 

mahdollisesti olla haastavaa varsinkin heti haastattelun aluksi, annoin haastateltavalle 

mahdollisuuden vielä tarkentaa määritelmäänsä haastattelun lopussa (teema 6).  

Varsinaisia musiikinopettajien kokemuksia ja asenteita improvisoinnin opettamisesta pyrin 

saamaan esille teemoissa 2, 3, 4 ja 5. Haastattelut etenivät pääosin teemojen mukaan, mutta 

annoin haastateltavien vapaasti puhua myös muiden teemojen aiheista, jos ne nousivat 

esiin jo jossain aiemmassa teemassa. Kannustin haastateltavia kertomaan ajatuksiaan ja 

kokemuksiaan myös teemojen ulkopuolelta. Teemat olivat seuraavat: 

1. Improvisoinnin määrittely 

2. Improvisoinnin oppiminen 

3. Improvisoinnin opettaminen ja opettamisen kokemukset 

4. Improvisointi opetussuunnitelman perusteissa 
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5. Improvisoinnin arviointi 

6. Improvisoinnin määritelmän tarkennus 

Anonymiteetin säilyttämiseksi musiikinopettajien nimet on muutettu. Keksityn nimen 

perässä oleva numero kertoo haastateltavan iän. Esimerkiksi nimimerkki Anna54 tarkoittaa 

Anna-nimistä 54-vuotiasta musiikinopettajaa. Kokosin kaikkien tutkimushenkilöiden 

taustatiedot vielä samaan taulukkoon selventääkseni kunkin henkilön lähtökohtia 

tutkimukselle (Taulukko 1). 

Anna54: 54-vuotias naisopettaja. Valmistunut musiikin aineenopettajaksi Helsingin 

Sibelius-Akatemiasta vuonna 1992. Työkokemusta useilta eri kouluilta 

pääkaupunkiseudulta. Aloittanut työelämän vuonna 1984. Harrastanut lapsena teatteria, 

jossa mukana myös improvisointia. Tutustunut improvisoinnin opettamiseen Orff-

pedagogian kautta. 

Piia44: 44-vuotias naisopettaja. Valmistunut musiikin aineenopettajaksi Oulun yliopiston 

musiikkikasvatukselta vuonna 1999. Lisäksi tehnyt draamakasvatuksen aineopinnot 

Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Aloittanut työelämän vuonna 1996. Opettanut 

alakouluissa, yläkouluissa ja lukioissa. Harrastanut lapsena teatteria, mutta siinä ei ollut 

mukana juurikaan improvisointia. Harrastaa tällä hetkellä kirjoittamista sekä bändisoittoa, 

joihin kuuluu improvisointia. 

Simo50: 50-vuotias miesopettaja. Valmistunut musiikin aineenopettajaksi Helsingin 

Sibelius-Akatemiasta vuonna 1993. Aloittanut työelämän vuonna 1992. Opettanut useissa 

eri lukioissa ja yläkouluissa pääkaupunkiseudulla. Harrastanut lapsesta asti korvakuulolta 

soittoa. Tällä hetkellä on mukana bändissä, jossa improvisointi on jatkuvasti läsnä. 

Neea26: 26-vuotias naisopettaja. Valmistunut musiikin aineenopettajaksi Oulun yliopiston 

musiikkikasvatukselta vuonna 2015. Aloittanut työelämän vuoden 2015 elokuussa. Opettaa 

tällä hetkellä sekä yläkouluissa että lukioissa. Harrastanut lapsena tanssia ja lisäksi kevyttä 

musiikkia, joissa improvisointi ollut mukana. Tällä hetkellä ei harrasta mitään, jossa olisi 

selkeästi mukana improvisointia. 
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TAULUKKO 1. Tutkimushenkilöiden taustatiedot. 

 
 Missä 

opiskellut? 

Milloin 

aloittanut 

työelämän? 

Improvisointiin 

liittyvät 

harrastukset 

lapsena 

Improvisointiin 

liittyvät 

harrastukset 

tänä päivänä 

Muuta 

Anna54 Sibelius-

Akatemia 

1984 Teatteri Ei mainittu. Tutustunut 

improvisointiin 

Orff-

pedagogian 

kautta 

Piia44 Oulun 

yliopisto 

1996 Teatteri, mutta 

mukana ei ollut 

paljon 

improvisointia 

Kirjoittaminen 

ja bändisoitto. 

- 

Simo50 Sibelius-

Akatemia 

1992 Korvakuulolta 

soitto 

Bändisoitto - 

Neea26 Oulun 

yliopisto 

2015 Tanssi ja kevyt 

musiikki, jossa 

improvisointia 

mukana 

- - 

 

4.3.3 Analyysi 

Aineiston analyysilla pyritään luomaan ”sanallinen ja selkeä kuva tutkittavasta ilmiöstä” 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 108). Käytin analyysissa osittain apunani Tuomen ja Sarajärven 

(2009) esittämää analyysimallia aineistolähtöisen sisällönanalyysin etenemisestä (Kuva 5). 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi auttaa erityisesti aineiston jakamisessa pienempiin 

osiin, sekä selkeyttää kokonaiskuvaa. Sen avulla tutkija pyrkii jakamaan aineiston eri 

aihepiirien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 93, 109.) 

Mallissa aineistoon tutustutaan haastattelujen litteroinnin jälkeen lukemalla se moneen 

kertaan. Sen jälkeen aineistosta etsitään pelkistettyjä ilmauksia. Ilmauksista etsitään 
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samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, jolloin saadaan luotua alaluokkia. Lopuksi alaluokat 

yhdistetään sopiviksi, jolloin saadaan muodostettua yläluokkia. Yläluokkia yhdistelemällä 

muodostetaan puolestaan kokoava käsite.  

 

KUVA 5. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

109). 

 

Käytin apunani myös Perttulan (2000) luomaa fenomenologisen analyysin mallia, jossa 

keskitytään erityisesti siihen, miten ihmisten kokemat kokemukset voidaan muuntaa 

tieteelliseksi tiedoksi. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa liikutaan kokemusten 

yksilöllisellä tasolla, kun taas toisessa vaiheessa pyritään etenemään yksilöiden 

kokemuksista yleistettävään tietoon. Yleistettävän tiedon tulisi sisältää olennaisimmat asiat 

yksilölliseltä tasolta. (Perttula, 2000, 430, 431.) Kattavaan tietoon pyritään Perttulan (2000, 

433–439) mallissa seitsemän työvaiheen kautta (Kuva 6). Työvaiheiden avulla päästään 



 44 

hiljalleen yksilölliseltä tasolta yleistettäviin johtopäätelmiin, kun syntyneet ehdotelmat 

kootaan sisältöalueisiin ja lopulta muodostetaan yleinen merkitysverkosto. Valitsin 

Perttulan mallin sen systemaattisuuden, mutta toisaalta myös muokattavuuden vuoksi. 

Mallia ei ole välttämätöntä seurata järjestelmällisestä ylhäältä alas, vaan tutkija voi välillä 

palata analyysissa myös taaksepäin. Toisaalta tutkija voi myös hypätä joidenkin 

työvaiheiden yli, jos aineisto niin vaatii. (Lehtomaa, 2009, 181–182.) 

 

KUVA 6. Perttulan (2000) fenomenologisen analyysin malli. 

 

Lähdin omassa analyysissäni liikkeelle siitä, että ensiksi kuuntelin nauhoitetun haastattelun 

läpi, ja sen jälkeen litteroin sen. Litteroinnin pyrin toteuttamaan heti haastattelujen jälkeen 

tekstinkäsittelyohjelmalla niin sanotun peruslitteroinnin sääntöjen mukaisesti. En siis 
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kirjoittanut auki esimerkiksi yskäisyjä tai toistoja, vaan pyrin pitämään tekstin helposti 

luettavana ja ymmärrettävänä. Litteroitua materiaalia kertyi yhteensä 69 sivua.  

Kun kaikki haastattelut oli litteroitu, aloitin itse analyysin teon. Käytin apunani analyysin 

teossa tekstinkäsittelyohjelman lisäksi Atlas.ti-nimistä analyysiohjelmaa, joka helpotti 

aineiston koodaamista. Aluksi syötin jokaisen litteroidun haastattelun analyysiohjelmaan 

sellaisenaan. Sen jälkeen aloin etsiä ylipäänsä merkityksellisiä, kokemuksiin liittyviä 

ilmauksia koko aineistosta. Aluksi koodasin kaikki löytämäni ilmaukset saman otsikon 

”Opettajien kokemuksia” alle, jotta sain tiivistettyä aineistoa ja sen käsittely helpottui. 

Tämän jälkeen syötin tiivistetyn aineiston ohjelmaan omana tiedostonaan, ja aloin etsiä 

löytämistäni ilmauksista toistuvia teemoja, kuten myönteiset kokemukset, improvisoinnin 

opettamisen haasteet, improvisoinnin oppimisen haasteet ja mitä improvisointi vaatii 

onnistuakseen. Näihin teemoihin etsin manuaalisesti käsin kirjoittamalla ja alleviivaamalla 

vielä lisää pelkistettyjä ilmauksia, lauseita ja virkkeitä aineistosta. Palasin jatkuvasti 

lukemaan uudestaan myös alkuperäistä aineistoa. 

Kun olin löytänyt pelkistettyjä ilmauksia tarpeeksi ja saanut niistä muodostettua selkeitä 

yläluokkia, kävin vielä kerran koko analyysin läpi kaiken varalta. Vaikka aineisto olisi 

tarjonnut mielenkiintoisia teemoja moniin muihinkin tutkimusaiheisiin, pyrin jatkuvasti 

ajattelemaan lukemaani nimenomaan kokemusten kannalta; mitä musiikinopettajat 

kokevat? Miten he kokevat? Pyrin myös mahdollisuuksien mukaan löytämään syitä sille, 

miksi opettajat kokevat niin kuin kokevat. Lopulta sain muodostettua vielä muutamia 

uudenlaisia yläluokkia, kuten improvisoinnin lähestymistavat ja improvisoinnin arviointi. 

Aineiston luokittelussa ja analyysissa käytetyt yläluokat sekä niiden alaluokat on esitetty 

taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2. Aineiston luokittelu. 

 

IMPROVISOINNIN 

LÄHESTYMIS-

TAPOJA 

MYÖNTEISET 

KOKEMUKSET 

OPETTAMISEN 

HAASTEET 

KOKEMUKSIA 

IMPROVISOINNIN 

ARVIOINNISTA 

ONNISTUNEEN 

IMPROVISOINNIN 

OPETUKSEN 

EDELLYTYKSET 

Helposta 

liikkeelle 
Palkitsevuus 

Improvisointikyvyn 

ylläpito 

Kokemuksia 

numeroarvioinnista 

Turvallinen 

ilmapiiri 

Rytmisoittimet 

improvisoinnissa 
Hyödyllisyys 

Oppilaiden 

innostaminen 

toimintaan 

Arviointi on 

palautteenantoa 

Yksilöiden 

huomioiminen 

Keho 

improvisoinnissa 

Oppiminen 

improvisoinnin 

kautta 

Erilaisten 

oppilaiden 

huomioiminen 

Yksilöllinen palaute 
Oppilaiden 

motivointi  

 

Ryhmän 

merkitys ja 

ryhmäyttäminen 

Oppilasryhmien 

väliset 

eroavaisuudet 

Vertaisarviointi Opettajan rooli 

  

Opettajan oma 

suhde 

improvisointiin 

 

Oppilaan rooli 

  Kokemuksen puute   

  
Tilalliset ja ajalliset 

ongelmat 

 
 

  

Uusien 

lähestymistapojen 

kehitteleminen 

 

 

  
Teknologian tuomat 

haasteet 
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5 AINEISTON ANALYYSI JA TULKINTA 

Aineiston analyysin tuloksena esille nousi neljä pääteemaa, jotka kuvasivat haastatteluun 

osallistuneiden musiikinopettajien kokemuksia improvisoinnin opettamisesta: opettajien 

hyväksi kokemia improvisoinnin lähestymistapoja, myönteiset kokemukset improvisoinnin 

käytöstä musiikintunneilla, improvisoinnin opettamisen haasteet sekä improvisoinnin 

arviointiin liittyvät kokemukset. Viides pääteema, onnistuneen improvisoinnin opettamisen 

edellytykset, kuvaa musiikinopettajien kokemuksista nousseita havaintoja ideaalisesta 

improvisoinnin opettamisesta. 

Kaikki haastatteluun osallistuneet musiikinopettajat käyttivät ainakin jonkin verran 

improvisointia osana työtään. Haastatteluista nousi esiin samantyylisiä perusteluita 

improvisoinnin käytölle opetuksessa kuin esimerkiksi Koutsoupidoun (2005, 371) 

tutkimuksessa, jossa pyrittiin selvittämään, miksi opettajat opettavat tai eivät opeta 

improvisointia musiikintunneillaan. Anna54:lle improvisointi oli tullut mukaan opetukseen 

osana Orff-pedagogiikkaa. Improvisointia käytettiin myös yksittäisinä harjoituksina tai 

osana draamakasvatuksen työtapoja. Työuransa alkuvaiheessa oleva musiikinopettaja 

Neea26 ei vielä käyttänyt kovin paljon improvisointia osana opetustaan, sillä hän koki sen 

olevan haasteellista. Hän kuitenkin haluaisi jatkossa käyttää sitä enemmän. 

Halusin selvittää haastateltavan ajatuksia myös improvisoinnin määritelmästä, jotta 

puhumme haastattelun aikana varmasti samasta asiasta. Improvisoinnin määrittelyyn 

musiikinopettajilta nousi hyvin samankaltaisia ajatuksia. Vastauksista nousi esiin muun 

muassa ajatus hetkeen heittäytymisestä, nuotitta soittamisesta ja suunnittelemattomasta 

musiikillisesta keksinnästä. Piia44 tarkensi määritelmäänsä haastattelun lopussa. Hänen 

mielestään improvisointi on myös ”sellainen tapa suhtautua asioihin ja soittamiseen”. 

Piia44 näki improvisoinnin ”laajempana katsomuksena musiikkiin – – ja opettamiseen”. 

Säveltämisessä oli usean opettajan mielestä mukana korjailemisen ja takaisin paluun 

mahdollisuus, jota improvisoinnissa puolestaan ei ole. Piia44:n mukaan ”improvisaatio on 

matka sinne säveltämiseen”. Säveltäminen vaatii Piia44:n mukaan improvisointia, mutta 

improvisaation ei tarvitse päätyä sävellykseksi. Myös Anna54 korosti, ettei 

improvisaatiosta välttämättä jää ”yhtään mitään jälkeä”. 
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Improvisaatio on sitä, et se heitetään ihan siinä hetkessä ilman, että sillä [soittajalla] on 

minkään näköstä valikointia siinä materiaalis, mitä tehdään. – – Mut säveltämisessä sitte 

ne voi olla improvisaation kautta tulleita ideoita, ajatuksia. Niin sit, ku ruvetaan säveltään, 

niin niitä musiikillisia elementtejä ja ideoita, aiheita, valikoidaan ja päätetään, et niistä 

käytetään sit jotaki. Ja sitä harjotellaan ja siit tulee tavallaan niinku jonkin näkönen 

tuotos. Mut improvisaation tarkotus ei välttämättä oo, et siitä jää yhtään mitään jälkeä. Se 

on vaan hetkessä tapahtuva. Et se on ihan mun mielestä konkreettisesti selkee ero 

säveltämiseen. (Anna54) 

Improvisaatiota ei Neea26:n mukaan voi kirjoittaa muistiin, sillä silloin hän määrittelisi 

sen jo sävellykseksi. Myös toistettavuus kuuluu Neea26:n mukaan enemmän sävellyksen 

piirteisiin kuin improvisointiin. 

No ehkä se improvisointi jää sellaseksi, mitä ei koskaan pysty toistamaan. Tai se on hetken 

tuote, joka tapahtuu siinä tilassa. Et sit, jos se kirjoitetaan esimerkiksi sitte ylös tai se 

toistetaan samanlaisena, niin sitten liittäisin jo säveltämiseen. (Neea26) 

5.1 Improvisoinnin lähestymistapoja  

5.1.1 Helposta liikkeelle 

Kaikki haastatteluun osallistuneet musiikinopettajat kokivat, että improvisoinnin opetuksen 

täytyy lähteä liikkeelle hyvin yksinkertaisista harjoitteista, jotta kaikki oppilaat pääsisivät 

mukaan. Simo50 korostikin, että keskittymällä itse tekemiseen oppilaat myös unohtaisivat 

jännittää improvisointia. 

No tota sillain, et lähetään aika helposta liikkeelle. Et ei tarvi ainakaan sitten jännittää 

sitä, että pystynks mä tähän. Että todella yksinkertasia juttuja, että joku rytmijuttu voi olla 

vaan, että taputetaan näin tai otetaan polvet mukaan. Että pääsee siihen itse tekemiseen 

kiinni, jollonka myös ehkä se oma ajatus siitä, et tää nyt on jotain kauheeta, tai tää on 

jännää tai mitä nuo muut musta ajattelee, niin se niinku häviäis. Vähitellen, asteittain. 

(Simo50) 

Improvisointi-sanan käyttö voi musiikinopettajien mukaan olla kauhistus monelle 

oppilaalle. Musiikinopettajat kokivat, että oppilaat olisi hyvä totuttaa 

improvisaatioharjoitteisiin hyvin pienistä ja yksinkertaisista elementeistä käsin ilman 

varsinaisen improvisaatio-sanan käyttöä.  
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Et jotenkin semmonen et tarkotuksellisesti madallan sitä kynnystä ja madallan sitä 

improvisaatio-sanan statusta, et se ei oo mitään ihmeellistä, jota oppii vasta sitten popjazz-

opistossa, vaan et se on semmosta, mitä me tehdään koko ajan, jatkuvasti. (Piia44) 

Ku ne tajuaa et tää ei oo nyt soittamista, tai ei ne tajua, nimenomaan et ne ei hoksaa sitä, 

et nyt me soitetaan, niin siihen kyllä kaikki lähtee hirveen hyvin mukaan. Jotenkin, tolleen 

huijata niitä soittamaan improvisoinnin kautta. (Neea26) 

Piia44 nosti esiin myös draamakasvatuksen mahdollisuudet improvisoinnin opetuksessa 

musiikintunneilla. Esimerkiksi hedelmäsalaatti-peli koettiin tarpeeksi yksinkertaisena ja 

oppilaita innostavana harjoituksena. 

Sit mä käytän aika usein jotain draamaharjoituksia osoittaakseni, et nyt te ootte kaikki 

improvisoinu jo. Tai ihan leikkejä, esimerkiksi hedelmäsalaatti. Te ootte tullu tuohon 

keskelle ja sanonu jonku hedelmän, ja se ei oo sen kummempaa. (Piia44) 

5.1.2 Rytmisoittimet improvisoinnissa 

Brophyn (2001, 35) tutkimuksessa oppilaat kokivat rytmisoittimet helpommaksi 

improvisoinnin lähestymistavaksi improvisointiin kuin esimerkiksi melodiset soittimet. 

Myös kaikki tutkimukseeni osallistuneet musiikinopettajat korostivat erityisesti lyömä- ja 

rytmisoittimien mahdollisuuksia improvisoinnin opettamisessa. Myös esimerkiksi 

rytmipiiri koettiin hyväksi lähtökohdaksi improvisoinnin opetuksessa. Rytmin kautta 

oppilaat improvisoivat Piia44:n mukaan ikään kuin ”vähän vahingossa”. 

No, mä oikeestaan lähen siitä, et ihan ensimmäiseksi niiden harjoitteiden on oltava 

mahollisimman semmosia helppoja, esimerkiksi nyt vaikka joku rytmipiiri, että mä alan 

soittaan jotain rytmiä tai taputtaan jotain rytmiä, jokainen tulee mukaan siihen. Kukaan ei 

joudu liian aikasin esiintymään improvisoijana, vaan se on semmosta yhdessä tekemistä ja 

vähän vahingossa improvisaatiota. (Piia44) 

Tämmöstä drum circle-systeemiä mä käytän paljon, jossa nimenomaan ollaan ympyrässä 

niin, että siinä myös niinku nähdään toiset, katsekontakti, ja voidaan reagoida, mitä toiset 

tekee. Niin siinä tehään kyllä jonkun verran rytmiikkaharjoituksia, missä on 

improvisointia. (Simo50) 

Koutsoupidoun (2005, 369) tutkimuksessa improvisointia opettavista opettajista kaikki 

käyttivät soitinimprovisointia opetuksessaan, mutta vain noin puolet käyttivät 
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lauluimprovisointia. Lauluimprovisointi mainittiin myös tekemissäni haastatteluissa, mutta 

osa haastateltavista koki sen käytön opetuksessa haasteellisena. Simo50 oli työssään 

huomannut rytmipiirin tapaisen harjoitteen madaltavan oppilaiden kynnystä osallistua 

myös lauluimprovisointiin. 

Simo50: – – myös siinä ympyrämuodossa tehään ääni-improvisointia. Jotain semmosta, et 

vaikka ringissä joku ääni menee noin ja sitten vuorollaan oppilaat voi keksiä, vastata 

siihen. 

Haastattelija: Kehittyykö se sitten?  

Simo50: Kyl se kehittyy, et sitä mennään joku aika tiettyä ääntä ja sitten mä vaikka näytän, 

et keksi sää nyt joku siihen. Sit joku oppilas muuttaa sen äänen, ja sit se taas menee siinä 

ringissä se ääni. Et jotain tämmöstä  jonkinlaista ääni-improvisointia on kyllä tehty.  

Simo50 koki kuitenkin perinteiset bändisoittimet ja mikkilaulamisen haastaviksi 

improvisoinnin opetuksessa. Hänen kokemuksensa mukaan oppilaat ovat arkoja 

improvisoimaan äänellään. Oppilaat laulavat Simo50:n mukaan mieluiten sitä, mitä he jo 

valmiiksi osaavat. 

Mut itse asiassa huomaan, et sellasilla perinteisillä bändisoittimilla ei ole hirveästi 

improvisoitu. – – Ehkä laulussa tulee, mutta ne on aika arkoja siihen vielä, et ei ne 

hirveesti. – – Ne haluaa laulaa sitä, mitä ne osaa. Et ei ne hirveesti siitä erkaannu. Mut 

pojissa on kyllä näitä beatboxaajia, et sellaseen kyllä liittyy sitten improvisointia. (Simo50) 

5.1.3 Keho improvisoinnissa 

Anna54 nosti esille myös kehon merkittävänä välineenä improvisoinnin opettamisessa. 

Musiikintunneilla olisi tärkeää ”aktivoida koko keho musiikilliseen toimintaan”. Anna54:n 

mukaan improvisointiharjoitusten ei tarvitse olla monimutkaisia sisältääkseen runsaasti 

improvisointia ja oppilaan omaa keksintää. 

Mä haluisin nähä sen oman kehon yhtenä improvisaation välineenä, koska se on niin 

lähellä kuitenki sitä musiikillista toimintaa ja tekemistä. Et jos kävelee neljä askelta eteen 

ja neljä askelta taakse ja valitsen siihen jonku oman stailin ja tyylin ja vaihan suuntaa, ja 

voin ottaa eleet ja ilmeet siihen, niin se on valtava määrä improvisaatioo, joka sisältyy 

neljään yksinkertaiseen askeleeseen. Niin se on se, joka mua kiinnostaa. Se on yks 

ulottuvuus tuo kehollinen oppiminen. (Anna54) 
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Myös Neea26 on kokenut kehorytmiikasta olevan apua muun muassa erilaisten 

rytmikuvioiden opettelussa. 

Joo, no seiskojen kanssa ollaan lähetty esimerkiksi rumpuopettelu kehorytmiikan avulla. Ja 

jonkun verran improvisoitu, vaikka opeteltu neljäsosia, että nyt sulla on itselläsi 

käytettävinä neljä neljäsosaiskua ja nämä ja nämä osat kropasta, että nyt saat tehdä 

sellasen kuvion, ku haluat. (Neea26) 

Myös Orff-pedagogiikan mahdollisuudet improvisoinnin opetuksessa nousivat esiin 

haastatteluista. Annan54:n kokemukset Orff-pedagogiikan käytöstä opetuksessa ovat 

positiivisia. Hän korosti Orff-pedagogiikan olleen hänelle eräänlainen ”oppimisen tie” 

improvisoinnin käyttämiseen opetuksessa. 

Joo, se Orff-pedagogia on yks lähestymistapa. Sen pedagogian opiskelu on antanu ihan 

valtavat välineet luovaan tuottamiseen, improvisaatioon ja säveltämiseen. Et se on 

oikeestaan ollu mulle semmonen oppimisen tie käyttää sitä improvisaatioo omassa työssä. 

(Anna54) 

5.2 Improvisoinnin myönteiset kokemukset 

5.2.1 Palkitsevuus 

Kaikki haastateltavat korostivat improvisoinnin opettamisen olevan hauskaa. Hauskuus ja 

palkitsevuus kumpusivat monen haastateltavan vastauksissa esille erityisesti niissä 

tilanteissa, kun opettaja oli saanut oppilaatkin innostumaan tunneista.  

Se on hauskaa. Haastavaakin kyllä, mutta pääasiassa se on sillain kyllä palkitsevaa. 

Silloin varsinkin, jos näkee, et oppilaat innostuu siitä ite. (Simo50) 

No tota, musta se on ihan hirmu hauskaa. (Piia44) 

Erityisesti hyvin yhtenäisen ryhmän kanssa toimiminen koettiin mielekkäänä. Simo50:n 

mukaan yhtenäisen ryhmän kanssa ”voi tehä mitä vaan, et antaa tehtävän, niin ne lähtee 

tekemään”. Yhtenäisen ryhmän oppilaat osaavat myös kannustaa toisiaan prosessin aikana.  

Improvisoinnin opettaminen koettiin myös opetusta rikastuttavana seikkana. Anna54:n 

koki improvisoinnin opettamisen ”äärettömän rikkaana” ja hienona elementtinä. 
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Musiikinopettajana pitkään toiminut haastateltava Anna54 korosti myös, että improvisointi 

voi tuoda työhön raikkautta.  

Mä koen sen äärettömän rikkaana. Must se on niin hieno, se on niin, niin valtavan hieno 

elementti, jonka on saanu tohon omaan opetukseen. Se pitää sen oman työn semmosena 

raikkaana. Et aina näkee niin valtavan määrän. – – Et se tuo siihen omaan työhönsä 

semmosen tuoreuden, ja se on mielenkiintosta. Se on tosi mielenkiintosta. (Anna54) 

Anna54 koki, että improvisoinnin kautta oppilaiden luovuus tulee paremmin esille 

oppitunneilla ja musiikinopettaja itsekin voi kokea työssään ”semmosia juhlallisia hetkiä, 

niinku katsoessaan, mitä kaikkea tapahtuu”. 

Se luovuus, ja luovuuden potentiaali, joka noissa oppijoissa on, on niin käsittämätön. Se on 

niinku semmosta ihmettä. Aina uudelleen, et mitä kaikkea ihmisestä lähtee, et mitä kaikkea 

voi keksiäkkään. Et siinä kokee semmosia juhlallisia hetkiä, katsoessaan, mitä kaikkea 

tapahtuu. (Anna54) 

5.2.2 Hyödyllisyys 

Kysyessäni haastateltavilta, kuinka hyödyllistä improvisoinnin opettaminen 

musiikintunneilla on, sain varsin samankaltaisia vastauksia. Kaikki haastateltavat kokivat 

improvisoinnin opettamisen olevan erittäin hyödyllistä musiikintunneilla. Hyödyllisyyttä 

perusteltiin muun muassa oppilaan rohkeuden, luovuuden ja itseilmaisun kehittymisen 

kannalta.  

Kyllä se on hyödyllistä. Mä näen sen, et tämmösen ihmisen rohkeuden ja kehityksen 

kannalta. Ja myös semmosen, et sitä kautta voi oppia, löytää semmosia luovuuspuolia 

itsestään. Ei oo vaan semmosta jo ennalta tehdyn toistamista tai näin. (Simo50) 

[Koen sen] äärettömän hyödyllisenä, siis todella hyödyllisenä. Niin ku mä sanoin, et se on 

ihan huikee. Se on musta niin, niin upea elementti, et mä oon äärettömän kiitollinen siitä, 

et on ite löytäny sen omaksi, omaan työhönsä semmoseksi välineeksi. (Anna54) 

Improvisoinnin nähtiin kannustavan oppilaita valitsemaan lisää musiikintunteja pakollisten 

jälkeenkin. Simo50 koki, että improvisointi ja itseilmaisun kehittyminen voi kannustaa 

oppilaita lähtemään myös musiikkiharrastusten pariin. 
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Niin mä luulen, et se ois aika hyväksi ja lisäis ehkä sitä kiinnostusta taas valita lisää 

musiikkia sen pakollisen jälkeen. (Neea26) 

Et se on hyödyllistä, siitä oppilaat voi saada iloa. Ja semmosta itseilmaisun rohkeutta, ja 

se voi joitakin innostaa myös johonkin soitonopiskeluun ja tämmöseen. (Simo50) 

Neea26 näki improvisoinnin olevan erityisen hyödyllinen nykykoulumaailmassa, jossa 

musiikintunteja on turhan vähän esimerkiksi jonkin tietyn soittimen opettelua varten. 

Improvisoinnin avulla oppilaat oppivat, että musiikissa on muitakin ulottuvuuksia kuin 

pelkästään instrumentin hallintaa. Musiikkia voi tehdä Neea26:n mukaan muullakin tavalla 

kuin opiskelemalla teoriaa tai nuotteja tai olla ”jotenki äärettömän taitava”. 

Varsinkin nykykoulumaailmassa koen, että se ois aika tärkeetä. Tai siellä on niin hirveesti 

sitä toimintaa ja jotenkin se, että istuttas rivissä ja soitettas kitaraa ja opeteltas kaikkea 

niinku pitää, koska ”näin pitää tehdä”. Että ne oppilaat löytäis eri tapoja tehdä sitä 

musiikkia, koska se, mikä määrä se on pakollista, siinä on mun mielestä aika lyhyt aika 

oppia soittamaan jotain instrumenttia. Niin se, et ne tajuais, et sitä musiikkia voi tehdä 

muullaki tavalla, eikä tartte osata esimerkiks musiikinteoriaa tai nuotteja tai olla jotenki 

äärettömän taitava. (Neea26) 

Improvisoinnin nähtiin vaikuttavan mahdollisesti myös laajemmin oppilaan 

minäkäsitykseen, itsetuntemukseen, rohkeuteen ja elämään. Myös oppilaan oma rooli 

pääsee Anna54:n kokemusten mukaan paremmin esille, kun oppilas pääsee 

improvisoimaan ja toimimaan musiikillisena tekijänä. 

Et me ei olla vaan siirtämässä olemassaolevaa valmista musiikkia, kaatamassa oppijoitten 

päähän, vaan oppija itse on musiikillisena tekijänä. Et se oppijan käsitys itsestään 

toimijana ja muusikkona muuttuu ihan toisen näköseksi, kun tulee sellanen, et mä voin 

olla... Et mä toivosin, et se vaikuttaa laajemmin koko sen oppijan minäkäsitykseen ja 

elämään positiivisella tavalla. Itsetuntemukseen. Joo ja mikä musta on hienoo on se, että 

oppija nousee ja tulee näkyväksi omalla tekemisellään, niin se on… se on hienoo! 

(Anna54) 

[Improvisointi parantaa] itsetuntemusta, rohkeutta tuoda luovaa puolta itsestä esiin. 

(Simo50) 

Musiikinopettajat kokivat myös tärkeänä, että oppilaat saisivat tunneilla onnistumisen 

kokemuksia. Oppilaan omien rajojen tunteminen ja niiden ylittämiseen liittyvä 
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onnistumisen tunne koettiin erityisen merkittäväksi. Onnistumisen kokemusten kautta 

ujompikin oppilas voi Simo50:n mukaan olla ”ihan peto”. 

Ja tota, semmosta omien rajojen tuntemusta, et ”hei mä pystyinki tämmöseen”. Et joku ujo 

oppilas voiki olla ihan peto, jos se laittaa oikeen moodin täältä [näyttää päätä] päälle. 

(Simo50) 

Simo50:n mielestä monet klassisen musiikin soitonopettajat saattavat ajatella 

improvisoinnin olevan ”hyvä lisä siihen peruskauraan, et soitetaan Mozartit ja muut, et sit 

se tukee sitä ja näin”. Improvisointi koettiin ”tärkeäksi välineeksi” myös 

musiikintunneilla, mutta sen lisäksi improvisoinnin koettiin olevan merkittävä myös 

itseisarvollisesti. 

Monet klassisen koulun soitonopettajat saattais esimerkiks nähdä sen, et se on hyvä apu, se 

on hyvä lisä siihen peruskauraan, et soitetaan Mozartit ja muut, et sit se tukee sitä ja näin. 

Tottakai sitä, mut on se ihan omana ittenäänki tärkeä. Tärkeä väline mun mielestä. (Simo50) 

5.2.3 Oppiminen improvisoinnin kautta 

Improvisoinnin mahdollisuudet ja hyödyt ulottuvat opettajien kokemusten mukaan myös 

musiikin oppimiseen. Haastateltavat korostivat, että improvisoinnin mahdollisuudet 

musiikin opettamisessa ovat rajattomat. Piia44:n mukaan improvisoinnin avulla voidaan 

opettaa ”oikeestaan ihan kaikkea, mikä liittyy musiikkiin”. Myös Anna54 koki, että 

improvisoinnin kautta voidaan opettaa ”lähestulkoon mitä vaan”. Anna54:n mukaan 

improvisoinnin opetuksessa ”mielikuvitus on vaan rajana siinä, et miten sitä voi käyttää”. 

Haastatteluista nousi esiin improvisoinnin mahdollisuudet muun muassa instrumentin 

hallinnan, musiikinteorian, musiikin käytännön, kuuntelemisen, rakenteiden, 

musiikinhistorian, äänenkäytön, tilan hahmottamisen, liikkeen, asteikkojen, 

soitinrakennuksen, soitintekniikan, kuuntelemisen ja perussykkeen hahmottamisen 

opettamisessa. Improvisointi nähtiin hyödyllisenä myös musiikin taitojen ja tekniikoiden 

opettelussa. 

Ja  sit ihan instrumenttien hallintaa, musiikin teoriaa, musiikin käytäntöä. Oikeestaan ihan 

kaikkea, mikä liittyy musiikkiin. Kuuntelemista! Itsetuottamista, toisen impulsseihin 

vastaamista, perussykkeen hahmottamista, rakenteita, ajallista ajattelua, ennakointia tai 

ennakoimatta olemista. Lista on loputon! (Piia44) 
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Mut sitte improvisaation kautta voidaan opettaa... sehän voi opettaa mitä vaan! Mikä on 

tavoite opettaa? Mehän voidaan opettaa improvisoimaan äänellä, käyttää ääntänsä 

monipuolisesti, me voidaan improvisaation kautta oppia hahmottamaan liikettä tai tilaa 

ympärillä. Me voidaan puhua ihan musiikillisista asioista. Improvisaation kautta voidaan 

opettaa lähestulkoon mitä vaan. (Anna54) 

Historiaa, teoriaa. Teorian opiskelussa mun mielestä erittäin hyvä väline. (Neea26) 

No jos aatellaan musiikissa, niin kyllähän improvisaation kautta pystyy pääseen sisälle 

melodisiin hahmoihin, erilaisiin asteikkoihin, no miksei erilaisiin muotoihin ja… Jotenkin 

mä nään, et lähestulkoon mitä vaan. – – Miksei vaikka soitinrakennusta, niin, 

soitintekniikkaa! Ihan mitä vaan! Mitä ei voi opettaa improvisaatiolla, se on hyvä kysymys! 

Mitä ei voi opettaa? (Anna54) 

Neea26:n mukaan myös uuden kappaleen lähestymisessä voitaisiin käyttää apuna 

improvisointia.  

Ja, no siis kyllähän ois ihana, jos ois aikaa, niin mun mielestä ois ihana lähestyä vaikka 

jotain uutta biisiäkin, lähtäkki sen improvisoinnin kautta. (Neea26) 

5.2.4 Ryhmätyöskentely ja ryhmäyttäminen 

Improvisoinnin koettiin olevan erityisen hyvä apu myös ryhmäyttämisessä ja ryhmässä 

toimimisen opettelussa. Neea26:n mielestä osa oppilaista saattaa pelätä luokkatilannetta ja 

ryhmätyöskentelyä. Improvisoinnin avulla kynnystä ryhmätyöskentelyyn voidaan 

madaltaa. 

Jos mää mietin nyt, et missä tilanteessa mää haluaisin opettaa improvisointia, niin 

semmonen ryhmäyttäminen ja yhteistoiminta. Et se kannustais oppilaita ja rohkasis 

oppilaita siihen [improvisointiin] ja siihen itseilmaisuun, mutta myös toimimaan sitte 

yhdessä. Ei pelkäis sitä luokkatilannetta ja ryhmässä toimimista. (Neea26) 

Improvisointi tuo Neea26:n mielestä ryhmään myös ”hyvää meininkiä”, kun oppilaat 

uskaltautuvat kokeilemaan uusia asioita toistensa edessä. Simo50 näki improvisoinnin 

vahvistavan myös oppilaiden ryhmässä toimimisen ja kuuntelemisen taitoja. 

Mää koen sen, että kun ne uskaltaa toistensa edessä tehdä niitä asioita, niin se luo 

semmosta hyvää meininkiä. Ja ne kokemukset, mitä itellä on, ku ollaan tehty jotaki 
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tommosta vähän niinku omaa keksintää ja heittäytymistä, niin sillon tunneilla on kyllä 

naurettu, ja se luo semmosen hyvän fiiliksen. (Neea26) 

Tämmöstä ryhmädynaamista, ryhmässä toimimisen taitoo. Mitäs kaikkea siihen 

liittyykään… toisen kunnioittamista, toisen kuuntelua. Tämmösiä asioita. (Simo50) 

Kuullessaan toisten oppilaiden tuotoksia ja saadessaan omansa myös kuuluville, oppilas 

opettelee myös arvostusta ja kunnioitusta muita kohtaan. Improvisoinnin kautta luokkaan 

pyritään Anna54:n mukaan luomaan ”hyväksyvä, salliva ilmapiiri”, jolloin 

mahdollisimman moni uskaltautuisi kokeilemaan erilaisia harjoitteita. 

Me tehään paljon sellasia harjoitteita, joissa ollaan piirissä ja rakennetaan semmosta 

arvostavaa ja kunnioittavaa suhtautumista toisten tekemisiin. Että puretaan semmosta 

turhaa kritiikkiä tai turhaa painetta siitä ryhmästä. Hyväksyvä, salliva ilmapiiri! Se on 

semmosta ryhmässä toimimisen taitoa ja herkkyyttä. (Anna54) 

5.3 Improvisoinnin opettamisen haasteet 

Koutsoupidoun (2005) tutkimuksessa opettajat, jotka eivät käyttäneet improvisointia 

opetuksessaan perustelivat sitä lähinnä ajanpuutteella tai osaamattomuudellaan. 

Improvisoiminen ei ollut välttämättä tuttua, tai sen käyttö vaikeutti kurinpitoa tunneilla. 

Opettajalla ei välttämättä ollut myöskään resursseja sen opetteluun tai opettamiseen. 

(Koutsoupidou, 2005, 371.)  

Vaikka haastattelemistani musiikinopettajista kaikki kertoivat käyttävänsä improvisointia 

tunneillaan ainakin jonkin verran, he myönsivät improvisoinnin opettamisessa olevan 

myös erilaisia haasteita. Suurimmiksi haasteiksi nousivat muun muassa oppilaiden 

luontaisen improvisointikyvyn ylläpito, oppilaiden innostaminen toimintaan ja erilaisten 

oppilaiden huomioiminen. Myös oppilasryhmien väliset eroavaisuudet, opettajan oma 

suhde improvisointiin ja opettajan kokemuksen puute vaikuttivat improvisoinnin 

opettamiseen. Koulujen tilojen puute ja musiikintuntien ajallinen vähyys koettiin myös 

opetusta haittaavina seikkoina. Erityisesti Anna54 nosti esiin myös uusien 

lähestymistapojen keksimisen vaikeuden improvisoinnin opetuksessa. Teknologiaa 

pidettiin toisaalta hyvänä uutena lähestymistapana improvisoinnin opettamisessa, mutta se 

aiheutti jonkin verran myös ongelmia luokkatilanteissa. 
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5.3.1 Improvisointikyvyn ylläpito 

Haastateltavista Piia44 ja Anna54 kokivat haasteeksi oppilaiden luontaisen 

improvisointikyvyn ylläpidon. Jokainen oppilas osaa improvisoida ja luoda omia 

rytmejään ja melodioitaan (Paananen, 2010b, 231). Haastateltavat kuitenkin kokivat, että 

erityisesti yläkoulussa tuo kyky alkaa kadota. Jos improvisointi musiikintunneilla ei ole 

oppilaalle ennestään tuttua, hänen käsityksensä omista taidoistaan saattaa olla heikko. 

Anna54:n mukaan kynnystä improvisointiin voitaisiin musiikintunneilla madaltaa sillä, että 

”luodaan semmosia kokemuksia, jossa just oppija improvisoi, eikä tiedäkään 

improvisoivansa”.  

Jos puhutaan siis kohderyhmästä yläkouluikäinen oppilas, niin haasteena siinä 

improvisaatiossa on se, että yläasteikäisiltä monilta on kouluaikana tai jossakin vaiheessa 

oppimista unohtunu se oma luova tekeminen ja luova tuottaminen ja varsinkin musiikissa 

se saattaa olla vieras. Ja sillon se oma kokemus siitä kyvystänsä improvisaatioon voi olla 

lähtökohdiltaan niin heikko, ja silloin se vaatii vaan semmosta rohkaisua siihen, että 

madalletaan kynnystä olemattomiin niin, että luodaan semmosia kokemuksia, jossa just 

oppija improvisoi, eikä tiedäkkään improvisoivansa. Et se on oikeastaan ehkä se suurin 

haaste. (Anna54) 

Musiikinopettajan tehtävä olisi pyrkiä kannustamaan ja rohkaisemaan oppilaita uudelleen 

improvisoinnin pariin. Piia44:n mielestä haasteeksi nousee erityisesti se, että 

improvisointiharjoitukset tulisi pitää mahdollisimman ”semmosena vapaana, että siihen ei 

tuu liikaa niitä määritteleviä sääntöjä, et mitä kaikkea pitää tehdä”. 

Ehkä haaste on ennemminkin toisin perin se, että lapset aika luontaisesti improvisoi koko 

ajan, mut et sitten jossakin vaiheessa tulee semmonen et jos siitä improvisoinnista tehdään 

liian iso asia. Että täytyy osata nämä, nämä, nämä jutut, että sä voit tehdä näin ja näin. 

(Piia44) 

5.3.2 Oppilaiden innostaminen toimintaan 

Myös oppilaiden innostaminen toimintaan koettiin haastavana. Joidenkin oppilaiden 

kohdalla nähtiin myös haastetta siinä, kuinka saadaan perusteltua improvisointiharjoitusten 

tärkeys heille. Neea26 pohti myös, täytyykö oppilaille aina perustella, mitä tehdään. 
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Oon miettiny myös sitä, et pitääkö niille selittää, miks me tehään tällasta. Koska jotku 

ihmettelee sitä, ku ne tulee musiikintunneille, et eikö me voitais jo soittaa. No, joo. Mut jos 

improvisoidaan soittamalla, niin onhan se sit soittamista. (Neea26) 

Sitte toisaalta yläkoululaisetki, ne on niin erilaisissa vaiheissa, että aika usein on myös 

oppilailla semmonen vaihe, et ne haluaa tehä jotain just tiettyä juttua. (Piia44) 

Erityisesti yläkouluikäiset oppilaat saattavat olla myös hyvin kriittisiä omia tuotoksiaan 

kohtaan, jolloin innostus saattaa hiipua jo alkumatkasta. Improvisoinnissa matkan tulisi 

olla tärkeämpi kuin itse päämäärä (Patterson, 2010, 105). Tärkeintä ei myöskään Piia44:n 

kokemusten mukaan ole lopputulos, vaan ”matka sinne”. 

– – sit siellä taas tulee vähän enemmän semmosta kriittisyyttä sitä omaa tuotosta kohtaan, 

et ”näähän kuulostaa ihan hirveeltä”, et heti kuunnellaan sitä tuotosta, eikä ymmärretä 

sitä, mikä siinä on tärkeintä, se matka sinne, et mitä me löydetään siinä matkalla. (Piia44) 

Myös Anna54:n kokemuksista nousee esiin oppilaiden itsekritiikki. Anna54 on havainnut 

oppilaiden usein kommentoivan tuotoksiaan esimerkiksi lausahduksilla ”mä en keksi 

mitään” tai ”mä en osaa”. Musiikinopettajan haasteena onkin Anna54:n mukaan pyrkiä 

vähentämään oppilaiden turhaa kriittisyyttä ja toisaalta myös opettaa oppilaille luottamusta 

itse prosessiin: ”ku lähtee vaan tekeen jotain, niin jotain tulee”. Simo50 on kokenut 

erityisesti improvisointia sisältävien tuntien suunnittelun tärkeäksi, jotta ”pääsis 

semmoseen tuntiin, jossa sit oppilaille tulee se tunne, et hei, me nyt just tehtiin jotain”. 

Mutta tota, se ei oo aina helppoa ja jotta pääsis semmoseen tuntiin, jossa sit oppilaille 

tulee se tunne, et hei, me nyt just tehtiin jotain, niin sitä joutuu vähä miettiin etukäteen. Et 

se ei aina tuu tosta vaan. (Simo50) 

Oppilaat saattavat olla myös hyvin malttamattomia, eivätkä jaksa keskittyä samaan asiaan 

kovin pitkään. Piia44:n mukaan oppilaat eivät välttämättä kykene kovin pitkiin jaksoihin 

saman aihepiirin parissa. Musiikinopettajan täytyisikin yrittää kannustaa oppilaita myös 

pitkäjänteisempään luovaan työskentelyyn. 

Et kauheen pitkiä semmosia sävellysjaksoja esimerkiks niin ei välttämättä voi siellä ottaa, 

että jossakin vaiheessa niille tulee semmonen, et jos muutama tunti tehdään sitä samaa 

biisiä, niin sit tulee semmonen, et ”ei taas tätä”, mut et sit mä oon yrittäny tuoda sit sitä 

esille, et se kuuluu siihen luovaan prosessiin. Et ku se alkuinnostus häviää, niin sit tulee se 
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et ”plääh, tää on ihan tyhmää”, mut et sieltä pitää päästä ylös, et siinä on se taito. 

(Piia44) 

5.3.3 Erilaisten oppilaiden ja oppilasryhmien huomioiminen 

Musiikinopettajat korostivat myös erilaisten oppilaiden huomioon ottamista. Oppilaiden 

erilaiset taito- ja lähtötasot on tärkeä ottaa huomioon improvisointia opetettaessa. Simo50 

nosti esiin esimerkiksi instrumentin hallintatason ja ikäkauden. Hänen mukaansa ”on suuri 

ero 13- tai 15-vuotiailla, et siinä välissä aika paljon tapahtuu kehitystä, et se vaikuttaa”. 

Myös terminologian käyttö täytyisi muistaa pitää tarpeeksi yksinkertaisena, jotta oppilaat 

varmasti ymmärtävät, mitä tehdään. 

Pitäis osata käyttää sellaisia ohjeita ja termejä, että jokainen ne jotenki ymmärtäis. Ei voi 

heti ottaa käyttöön jotain asteikkoja, jos vaikka musiikkia improvisoidaan, jos se ei oo tuttu 

oppilaille. (Neea26) 

Oppitunnit tulisi myös pitää tarpeeksi selkeinä, jotta oppilaat eivät turhautuisi. Neea26:n 

mukaan opetuksen tulisi lähteä liikkeelle helpoista harjoitteista. Musiikinopettajan voi 

kuitenkin olla haastavaa tietää, mikä oppilaille on helppoa ja mikä vaikeaa. 

Ehkä sitten vielä semmonen selkeys ja ymmärrys siitä, että se ei… Vaikka se, että hei, kun 

tää melodia menee ylöspäin, niin ei oppilas välttämättä tiiä, mitä se tarkottaa. Tai se, et 

pitäs osata lähteä jotenki tosi alhaalta, pohjalta. Niin, semmosia oon miettiny paljon, et 

mikä on niille vaikeeta, mikä on niille helppoa. Tajuaako ne? (Neea26) 

Haastateltavien kokemuksista kumpusi esiin myös muita haasteita. Opettajan tulisi ottaa 

huomioon myös jokaisen oppilaan yksilölliset luonteenpiirteet. Simo50:n kokemusten 

mukaan luokassa voi olla samanaikaisesti toisaalta hiljaisia ja arkoja oppilaita ja toisaalta 

myös ”hankalia tapauksia”. Jokainen oppilas tarvitsee omanlaistaan tukea ja apua 

improvisointia harjoitellessaan. Simo50:n mukaan ”se ei aina oo ihan kauheen helppoa”. 

– – mut jos on just semmonen, et siellä on hankalia tapauksia, niin kyl semmosten kans 

joutuu tarkkaileen enemmän niitä, jotka kovasti tuo esiin itseään, eikä malta toimia 

ryhmän jäsenenä. Et niitä täytyy sillain hyväntahtosesti saada mukaan siihen ryhmän 

toimintaa ja sitten taas rohkaista niitä, jotka on niitä arempia. Et se ei aina oo ihan 

kauheen helppoa. Mut sit ku alottaa sen tekemisen, et jos vaikka pitää keksiä joku rytmi, 

niin usein sitte näille, jotka on suuna ja päänä muuten, niin saattaaki olla niinku hankala 
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juttu. Et sitten se voi kääntyäkki toisin päin, et ne tarvii sitä kannustusta siihen, et ne ei 

voikaan enää vaan pölistä. Sitten ne taas, joku semmonen hiljanen oppilas, saattaa ollakki, 

ku se pääsee siihen itse tekemiseen, niin saattaaki ollakki sitten siinä haka. (Simo50) 

Mä luulisin, et se ryhmän piirteiden huomioiminen, et ikäkausi, luonteet. Nää on siinä aika 

tärkee lähtökohta. (Simo50) 

Myös kommunikointi opettajan ja oppilaan välillä voi vaihdella riippuen oppilaasta. 

Musiikinopettajan tulisi jatkuvasti havainnoida ja tarkkailla oppilaita. Simo50 on kokenut, 

että joidenkin oppilaiden kanssa voi esimerkiksi ”heittää läppää, jos tietää, että se menee 

läpi”, kun taas joidenkin oppilaiden kanssa opetus täytyy pitää hyvin muodollisena. 

No sitte varmaan erilaiset oppijat ja persoonat ja semmonen tyyppien havainnointi. Ihan 

se, et joillekki oppilaalle voi puhua eri tavalla ku toiselle. Et varsinki jotkut pojat, niin ne 

tykkää et heitä vähän haastaa ja voi heittää läppää, jos tietää, että se menee läpi. – – Ja 

sit toisille taas täytyy ihan kädestä pitäen näyttää ja olla hyvin semmonen muodollinen. Et 

se on varmaan yks semmonen [haaste], erilaisten oppijoiden kanssa toimiminen. (Simo50) 

Musiikinopettajan haasteena onkin tasapainoilla erilaisten opettajaroolien välillä. 

Musiikinopettajan pitäisi toisaalta haastaa oppilaita ja luoda luottamuksen tunnetta, mutta 

toisaalta pysyä myös auktoriteettina. Simo50:n mielestä opettaja ”ei oo kuitenkaan yks 

oppilaista”. 

 [Opettaja] tietää niinku omat rajat. Et ei mee siihen sillain, et opettaja ei oo kuitenkaan 

yks oppilaista. Et ei ne oppilaatkaan sitä halua. (Simo50) 

Myös haastavampien oppilaiden huomioon ottaminen koettiin haasteena. Kuitenkin 

Neea26:n mukaan ”ryhmässä on aina niitä, jotka ei uskalla, eikä jotenki halua”. 

Improvisointi vaatii heittäytymistä ja uskallusta, mutta jos oppilas on esimerkiksi kovin 

ujo, häntä täytyisi osata kannustaa ja ohjata oikealla tavalla.  

Pitäs osata kattoa jokaista. Tai jos näkee, et se voi olla jollekki epämiellyttävää, niin pitäis 

pystyä rohkaseen sitä ja kehitellä sit jotain muuta. (Neea26) 

Jotkut oppilaat saattavat kokea improvisoinnin myös liian helppona tai tylsänä. 

Musiikinopettajan täytyisi toisaalta antaa tarpeeksi haastetta, jotta tunnit säilyisivät 

mielekkäinä, mutta samalla pysytellä tarpeeksi helpoissa työtavoissa, jotta ujoimmatkin 
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oppilaat uskaltautuisivat kokeilemaan. Tämä tasapainoilu voi olla musiikinopettajalle 

hyvinkin haasteellista. 

Oppilaitten näkökulma tietysti pitää huomioida. Se [improvisointi] voi jollekin olla tosi 

ahistavaa. Tai turhauttavaaki jopa, jos siellä on joku, joka vaikka nimenomaan haluais 

oppia soittamaan niin sitte, että no ei, nyt me täällä pyöritäänki lattialla ja tanssaillaan, ja 

saat soittaa ihan miten haluat. En tiiä, se on vaikee asia, koska pitää lähtä helposta 

kuitenki, että kaikki pääsee mukaan, mut sitte taas pitäs sielläki olla se jonkinlainen 

vaikeusaste, että se ei ois liian helppoa tai tylsää. (Neea26) 

Haastateltavien mukaan myös oppilasryhmien välillä on paljon eroavaisuuksia. 

Musiikinopettajan haasteena on antaa aikaa myös vähän haastavimmillekin ryhmille. Myös 

ryhmien väliset jännitteet koettiin korostuvan erityisesti improvisoinnin opetuksessa. 

Piia44:n mukaan musiikinopettajan tulisi ”ite rauhottuu ja jaksaa oottaa myös välillä sitä, 

että ku joskushan on semmosia porukoita, että ei niinku meinaa lähteä millään käyntiin”. 

Just tällä viikolla on ollu semmonen porukka. Oli aika haastavaa, ku ei mikään oikeen 

toimi, et jos antaa jotain valmiiks, niin ei lähe. Sit jos lähet pois, niin ei lähe siitä sen 

enempää ja et, aina ei vaan oikeen löydy semmosta oikeeta narua kauheen helposti. Et sit 

mä aattelen, et no nyt me katotaan, mitä ens tunnilla tapahtuu, et se voi olla niinkin, et sitte 

ne näkee, et mitä toinen ryhmä on tehny ja sit se lähtee kulkemaan. Mut et siinä semmoset 

ryhmien väliset jännitteet korostuu. (Piia44) 

Myös ryhmädynamiikka vaikuttaa improvisoinnin opettamiseen. Simo50:n kokemusten 

mukaan musiikinopettajan haasteena on saada oppilasryhmä toimimaan niin, että tunneilla 

jokainen uskaltaisi ainakin kokeilla improvisointiharjoituksia. 

Sitten tämmönen ryhmädynamiikka, et onks siellä tämmöset äänekkäät, hyvin 

ulospäinsuuntautuvat tyypit kontra sitte hiljaset tytöt ja pojat, jotka kaikin keinoin varoo, 

ettei millään tavoin tulis esille. Niin tämmöset on aika itse asiassa tärkeitä, et sais ryhmän 

toimimaan niin, että siellä uskaltais kaikki tehä. (Simo50) 

Myös Neea26 korosti hyvän ryhmähengen merkitystä improvisoinnin opetuksessa. 

Ryhmän oppilaat saattavat tulla usealta eri luokalta, eivätkä välttävättä tunne vielä toisiaan. 

Opettajan haasteena on saada luotua ryhmään hyvin lyhyessäkin ajassa sellainen ilmapiiri, 

että siellä uskaltaisi improvisoida.  
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Et no nyt, ku ensimmäistä vuotta töissä, niin oon yllättyny siitä, et kuin vaikka kasin 

valinnainen, jotka yhtäkkiä tulee kymmeneltä eri luokalta, ja ne oppilaat ei tunnekaan 

toisiaan, niin kuin vaikea niitten on lähteä tekemään asioita yhdessä. Niin se, että hirveesti 

yrittäny ottaa jotain leikkejä ja yhteisiä juttuja, missä pitää ottaa kontaktia kaveriin ja 

tottakai ollu ittekki mukana ja yrittäny huomioida jokaisen. Mut joo, se on vaikeeta ja kyllä 

mä koen sen, et ennen ku voidaan lähteä improvisoimaan kovin rankasti, niin pitää olla 

aika hyvä meininki siinä ryhmässä. (Neea26) 

5.3.4 Musiikinopettajan oma suhde improvisointiin 

Improvisoinnin opettaminen tuntui erityisen haastavalta, jos musiikinopettaja itse koki 

improvisoinnin vaikeana asiana. Neea26 koki improvisoinnin opettamisen kokemukset 

ristiriitaisina. Toisaalta hän piti improvisoinnin opettamista ”tärkeänä ja jotenkin 

ihanana”, mutta toisaalta myös vaikeana ja pelottavana. Jos musiikinopettajan omat 

kokemukset improvisoinnista ovat negatiivisia ja improvisoinnista on tullut ”vähä 

semmonen mörkö”, niin opettajan voi olla vaikeaa opettaa sitä oppilaille. 

No, suoraan sanottuna vaikealta. Johtuu ehkä omasta taustastaki, et se on mulle itelle ollu 

aina semmonen jotenki pelottava. Jos mulle on sanottu, et no niin nyt vaikka soolo tai nyt 

improvisoipa jotaki, et siitä on ensin tullu mulle vähä semmonen märkö ja sit ajatus siitä, 

et mun pitäs saaha toiset nauttimaan... Tai no en tiiä tarviiko nauttia, mutta pitäis osata 

sitä ohjata jotenki miellyttävällä tavalla. (Neea26) 

Myös Anna54 oli kokenut improvisoinnin opettamisen haasteelliseksi. Haasteellisuus 

johtui Anna54:n mukaan lähinnä siitä, että ”improvisaatiokanavat on ollu kiinni”, eikä 

näin ollen improvisointi ollut opettajalle itselleen luontaista tai tuttua.  

Et ei oo uskonu siihen, et on ite kykenevä. Et se vaatii kyllä sitä, että opettajalla on usko 

itsellänsä ja jonkin näkönen käsitys itsestään myöskin improvisoijana ja luovana 

tuottajana. (Anna54) 

Anna54:n mukaan musiikinopettajan olisi hyvä sisäistää opetettava asia mahdollisimman 

hyvin, jotta sitä olisi helpompi lähteä myös opettamaan ja kynnys improvisoinnin 

kokeilemiseen laskisi. 

Et ku mennään sitten musiikillisesti haastavampiin tehtäviin, niin toki tietysti sitten 

myöskin ihan musiikillisia asioita [täytyy ottaa huomioon]. Et jos sä käytät jotaki asteikkoa 
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improvisaation pohjana, et sä tiedät, miten se toimii siinä musiikillisessa struktuurissa, 

missä niitä pitäis sitten tehdä ja toteuttaa. (Anna54) 

Myös kokemuksen puute vaikutti Neea26:n ajatuksiin improvisoinnista ja sen 

opettamisesta. Jotta musiikinopettaja uskaltautuisi kokeilemaan improvisoinnin 

opettamista, hän tarvitsisi lisää kokemusta, neuvoja ja ohjausta siihen, miten 

improvisointia voisi opettaa, ja mistä opettamisessa voisi lähteä liikkeelle.  

Mä koen, et mä tarvisin ensin ite aika paljon ohjausta tai kokemusta. Et ensin uskaltas ite 

heittäytyä, että sais ne oppilaat heittäytymään. Se on ehkä se, miksi en uskalla koko tuntia 

suunnitella sen improvisaatioteeman ympärille. Mutta joo, koen sen tärkeänä varsinkin 

valinnaisryhmien kanssa ja haluaisin kyllä. Mut vielä pienissä määrin. Ehkä sitten 

tulevaisuudessa enemmän. (Neea26) 

No mitä mää ite koen, niin semmonen uskallus on se ehkä ensimmäinen ongelma. Et 

hirveen vaikee jollakin heittäytyä siihen tai tehdä jotain omasta päästä niin sanotusti. Ja 

no ehkä itellä vähä sama ongelma, et kaipaa jonkun apua vieläkin, vaikka mun pitäis olla 

se, joka sitä opettaa. Mutta kyllä mä koen, et mä kaipaisin taas sitte ite neuvoja siihen, et 

miten improvisoidaan ja miten eri tavoilla sitä voi tehdä. (Neea26) 

Kokemuksen puute vaikutti myös lähtökohtien vähyyteen. Improvisointia on hankala 

lähteä opettamaan, jos ei tiedä, mistä aloittaa. Neea26:n mukaan keinot improvisoinnin 

opettamiseen ”pitäis löytää ehkä ite”. Musiikinopettajakoulutus ei Neea26:n mukaan 

välttämättä anna tarvittavia eväitä improvisoinnin opettamista varten. 

Se, että ei oo hirveesti välineitä siihen, miten sitä vois tehdä. Tavallaan, että ne pitäis 

löytää ehkä ite. Ja no tottakai ne löytyy, kun tekee. Jos tää haastattelu tehtäis mulle 

kymmenen vuoden päästä, niin mä voisin olla ihan eri mieltä. Mutta nyt se, että mistä mää 

lähen? Ei sitä oikeestaan… En mä tiiä, opetettiinko sitä meille kauheesti koulussa. 

(Neea26) 

Anna54 korosti, että improvisoinnin opettamista täytyisi vain rohkeasti lähteä 

kokeilemaan. Improvisointia opettaessaan musiikinopettajan tulisi Anna54:n mukaan 

uskaltautua kokeilemaan ja ”luottaa siihen, että siitä jotaki niinku syntyy”. 

Nyt sen on niinku löytäny, sellasen oman tapansa, että haaste on ehkä ollu aikasemmin se, 

että on uskaltanu lähtee vaan rohkeesti tekemään ja kokeilemaan. – – Mut suurimpana 
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haasteena ehkä on ollu aikasemmin se, et on uskaltanu lähteä tekemään ja et luottaa 

siihen, että siitä jotaki syntyy. (Anna54) 

5.3.5 Tilalliset ja ajalliset haasteet 

Myös oppilasmäärien suuruus ja musiikkitilojen vähyys koettiin haasteena improvisoinnin 

opettamisessa. Jos tilat ovat pieniä tai liian ahtaita, improvisoinnin opettamisen haasteet 

voivat korostua entisestään, kun paineet keksiä luovia keinoja ahtaassa tilassa toimimiseen 

kasvavat.  Piia44 mainitsee, että improvisoinnin opettamisessa olisi hyvä olla erilaisia 

tiloja, joihin oppilaita voisi jakaa harjoittelemaan. 

Ja sitte, mitä nyt aattelen silleen haasteena, niin ehkä haastavampaa on se fyysinen tila ja 

sen järjestäminen niin, että pystyy laittamaan, ettei ne kaikki kaheksantoista tai 

pahimmassa tapauksessa kolmekymmentä ois siinä samassa tilassa metelöimässä. Vaan 

että ois erilaisia tiloja, mihin mä voin sitte heitä jakaa. (Piia44) 

Improvisoinnin opettaminen vaatii musiikinopettajalta aikaa ja kärsivällisyyttä. Piia44:n 

mukaan improvisointia on mielekästä tehdä silloin, kun siihen voi keskittyä rauhassa, 

mutta musiikintuntien ajallinen vähyys voi Piia44:n mukaan ”lyödä kapuloita rattaisiin”.  

Ehkä monesti tuntuu sit, et vaikka seiskaluokkalaisten kans, ku on 45 minuuttia, niin se on 

aika lyhyt aika. Se menee hirveen nopeesti! Niinku ihan, jos meinaat jonku yhen asian 

ikään kuin saada, vaikka jonkin ihan konkreettisen asian opetettua, niin sitten voi ollakki 

niin, että siihen ei jää aikaa. Ja sit taas toisaalta improvisaatiota ois kiva tehä niin, että 

siinä ois sitä aikaa enemmän, ku se 45 minuuttia. Vaikka tyyliin kolme tuntia, et pääsis 

kehittymään siinä. Et se on varmaan se aika yks semmonen haaste, joka sitten lyö välillä 

kapuloita rattaisiin. (Piia44) 

Neea26 huomauttaa, että musiikintuntien ajallinen vähyys voi vaikuttaa myös siihen, 

haluaako ja uskaltaako vastavalmistunut musiikinopettaja kokeilla 

improvisointiharjoituksia tunneillaan. 

Jotenki tuntuu, ku sitä on niin vähä sitä musiikkia, että haluanko mää käyttää nyt sen 

kaiken ajan siihen, et mä testaan näitä omia ajatuksia, että voisko tää toimia ja sit 

huomaakin, että no ei tämä oliki ihan huono. Niin, en tiiä. En tiiä, mut mä luotan siihen, 

että työ opettaa, ja mä vielä löydän ne keinot, millä mää saan parhaat tulokset. (Neea26) 
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Musiikintunneilla on Piia44:n mielestä ”aika helppo mennä semmoseen opettajajohtoseen, 

että nyt mä opetan teille tänään deen ja huomenna mä opetan teille aan”. 

Musiikinopettajan tulisikin haastaa itseään ja muistaa varata oppitunneille aikaa myös 

improvisointiharjoituksia varten. 

Niin sitte semmonen muistuttelu on aina, et se ois mukana ja läsnä. Et musiikissa on ehkä 

aika helppo mennä semmoseen opettajajohtoseen, että nyt mä opetan teille tänään deen ja 

huomenna mä opetan teille aan. Mut et sitten, miten ne vois opettaa silleen, et siellä ois 

mukana se improvisaatio. Ainaki mä oon ite huomannu monesti, että pitäs muistaa antaa 

tilaa, ihan siis konkreettisesti aikaa sille ite keksimiselle. (Piia44) 

Mut sitte ehkä musiikin ryhmissä  huomaa, että aika monesti sitä menee just siihen niitten 

valmiitten palikoitten antamiseen, että ku pitää nii tärkeenä sitä et ihmiset oppii 

soittamaan. Mut et siinä pitäs skarpata, et sais sitä sinne vielä, et se ois joka tunti ihan 

automaattisesti läsnä. (Piia44) 

5.3.6 Uusien lähestymistapojen kehitteleminen 

Lisäksi haasteeksi koettiin myös uusien opetustapojen kehitteleminen ja löytäminen. Jos 

improvisointi on jatkuvasti osana opetusta, haasteeksi muodostuu Anna54:n mukaan 

lähinnä se, että ”löytää uusia tapoja tehdä ja toteuttaa sitä”. 

Nyt tällä hetkellä se on niin vakiintunu tapa siinä omassa työskentelyssä, et haaste tietysti 

on sitte ehkä kehittää ja löytää uusia tapoja tehdä ja toteuttaa sitä. (Anna54) 

Oman mielenkiinnon ylläpitämiseksi Anna54 pyrkii jatkuvasti myös haastamaan itseään 

improvisoinnin opettamisessa. Improvisoinnin opettamisen taitoa ja omia 

improvisointikykyjä olisi hyvä jatkuvasti muistaa laajentaa ja syventää. 

Mut must on mukava myöskin astua aina semmoselle pienelle epämukavuusalueelle, ottaa 

semmosia uusia haasteita ihan siks, että säilyy oma mielenkiinto siihen. Koko ajan koittaa 

laajentaa ja syventää sitä. (Anna54) 

Uudeksi lähestymistavaksi on noussut myös teknologian yleistyminen koulujen 

opetuksessa. Teknologian käyttö nähtiin myös improvisoinnin opetuksessa uudenlaisena 

mahdollisuutena, mutta toisaalta myös haasteena. Osa musiikinopettajista koki teknologian 

antavan uudenlaisia mahdollisuuksia improvisoinnin opettamiseen. Sitä voidaan hyödyntää 
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Anna54:n kokemusten mukaan improvisoinnin opetuksen lisäksi myös muussa luovassa 

toiminnassa, kuten säveltämisessä. 

Sit ihan uutena mulla on omassa työssä teknologian yhistäminen tuohon 

musiikinopetusprosessiin, et miten teknologiaa voi hyödyntää myös semmoses luovassa 

tuottamisessa, improvisaatiossa ja säveltämisessäki. Et improvisaation kautta lähetään 

sitte teknologiaa hyödyntään ja tekeen ja tekemään omia sävellyksiä myöskin. (Anna54) 

Osa opettajista koki kuitenkin teknologian myös haittaavan ja häiritsevän improvisoinnin 

opetusta. Simo50 huomauttaa, että musiikinopettajan täytyisi olla valppaana, etteivät 

oppilaat esimerkiksi nauhoita salaa toistensa tuotoksia. 

Ton ikäset äkkiä kuittailee ja sitte, ku kaikilla on puhelimet, niin sen kans saa olla tarkka, 

ettei vaikka kuvata, ku jotkut tekee jotain. Se on nykypäivän niinku [haaste]. (Simo50) 

5.4 Improvisoinnin arviointi 

5.4.1 Kokemuksia numeroarvioinnista 

Kaikki haastateltavat kokivat improvisoinnin arvioinnin haasteelliseksi ja osin jopa 

ongelmalliseksi. Simo50:n kokemusten mukaan oppilaan arviointi voi pahimmillaan johtaa 

jopa häpeän tunteisiin, kun oppilas luulee tehneensä jotain väärin. 

Ja sitten, ei nyt kauheesti oppilaita tuu arvostella. Ainakaan sanoo, et ootpas nyt huono tai 

et sä et pysy rytmissä. Et kyl oon havainnu tän, että tosi vähän sanon, että ”hei, toi meni 

väärin”, et enemmänki että ”koitas miettiä tota, et sä voisit sitä vielä kehittää”. Mä oon 

huomannu sen, että se on ihan eri asia oppilaille, et tää meni väärin. Et siihen liittyy se 

häpeän tunne, et nyt mä tein jotain. Sit se kynnys rohkastua improvisoimaan, on vielä 

suurempi. (Simo50) 

Improvisoinnin opetuksessa tulisi keskittyä enemmänkin itse prosessiin ja oppilaan 

kehittymiseen kuin esimerkiksi siihen, kuinka taiteellisesti ainutlaatuisia oppilaiden 

improvisaatiot ovat (Ahonen, 2004, 174). Kaikki haastateltavat musiikinopettajat 

korostivat, ettei improvisoinnin arviointi saisi olla laadun tarkkailua. 

– – tekijöitä on niin monenlaisia. Niin en haluis lähtee siihen kvaliteettii… niinku sitä 

arvioimaan, et ”olipa hyvä improvisaatio”. Must se kuuluu siellä. Se on siellä, ja olkoon, 
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ei sitä tarvi sen kummemmin nostaa. Koska sitten taas siitä tulee semmosta eriarvosuutta, 

kun puhutaan ryhmäopetuksesta. (Anna54) 

Tota, mut ei semmosella huono – hyvä. En tiiä, onko se ylipäänsä minkään musiikin 

arviointiin, huono – hyvä, enkä käyttäs mitään numeerista. (Simo50) 

Kyllähän sen huomaa, et ku se oppilas rohkaistuu ja uskaltaa, niin sieltä tulee ehkä eri 

juttuja, mutta en mää voi mun mielestä, et jos me improvisoidaan, niin sanoa, et sää 

improvisoit hyvin ja sää et niin hyvin. Sä olit keskitasoa ja… (Neea26) 

Koska koulujen tuntimäärät ovat musiikin osalta niin vähäiset, oppilaalta ei voi vaatia 

myöskään improvisoinnin oppimisessa kovin suuria. Piia44 korostikin, että 

musiikinopettajan tavoite improvisoinnin opettamisessa on lähinnä se, että jokainen 

oppilas uskaltautuisi tekemään tunneilla edes jotain. 

Et en mä ehkä koulussa lähtis kauheesti sitä teknistämään tai laadullistamaan sitä 

lopputulosta. Musta kouluun riittää ja ois tosi tärkeetä, et siellä vaan on. Et jos aattelee 

meidän tuntimäärää, et mikä se on. Et mitä voi vaatia? Niin mun mielestä voi vaatia 

lähinnä sen, että on sellanen ilmapiiri, et kukin uskaltautuu siellä tekemään jotain. 

(Piia44) 

Numeroarviointia ei pidetty olennaisena improvisoinnin opetuksessa. Arviointi saattaisi 

myös vaikuttaa luokan ilmapiiriin, kun oppilaat tietäisivät jonkun tarkkailevan jatkuvasti 

heidän luovaa toimintaansa. Improvisoinnissa arviointi saattaa Anna54:n kokemusten 

mukaan myös ohjata liikaa oppilaan soittoa.  

Mut kyl mä niinku numeroarviointia miettisin, – – et onko sille tarvetta. (Simo50)  

Ensimmäinen vastaus olisi, että miksi sitä pitäis arvioida? Mihin arvioinnilla pyritään? 

Mihin sillä arvioinnilla pyritään? Et mä ensin haluaisin luoda ilmapiirin, jossa sitä, mitä 

tehdään ei arvioida, koska se arviointi saattaa suunnata sitä, mitä odotetaan sen 

improvisoijan… mitä mä odotan et sen improvisoijan pitäisi tehdä. (Anna54) 

Simo50 koki laadun arvioinnin pikemminkin oppilasta lamaannuttavana kuin 

kannustavana. Improvisointi tai muu luova toiminta ei onnistu, jos oppilas kokee olevansa 

jo lähtökohtaisesti huono. 

Kaikessa pitäs aina olla semmonen valo. Et ei voi improvisoida, jos kokee olevansa 

kauheen huono. Et semmonen lamaannuttava arviointi ei sovi tämmöseen. (Simo50) 
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5.4.2 Arviointi on palautteenantoa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilas tarvitsee palautetta erityisesti luovaan 

tuottamiseen liittyvissä kokonaisuuksissa (POPS, 2014, 424). Arviointi olikin Simo50:n 

mielestä enemmänkin palautteenantoa kuin varsinaista laadun arvioimista. Itse 

improvisaatiotyöskentelyä ja oppimisen prosessia pidettiin arviointia tärkeämpänä. 

Niin et se ei oo ehkä siinä improvisoinnissa se tärkein asia, et kyllä se itse prosessi siinä on 

tärkeämpi. Mut se on semmonen, tottakai, myös osana, et oppilaat haluu palautetta. 

(Simo50) 

Mun mielestä siihen tekemisen ja oppimisen prosessiin, sitä vois arvioida. Miten on ollu 

mukana, tai uskaltautunut heittäytyyn siihen improvisaatioon ja tekemiseen. (Anna54) 

Musiikinopettajan tehtävänä olisikin erityisesti kannustaa ja rohkaista oppilasta 

improvisointiin. Musiikinopettajan täytyisi Anna54:n mukaan luoda oppilaalle tunne, että 

hänen tekemistään arvostetaan. Myös Simo50 piti improvisoinnin opetuksessa erityisen 

tärkeänä oppilaiden kannustamista ja rohkaisua, ei niinkään taitojen arvioimista 

numeerisesti. 

Opettaja voi antaa positiivista palautetta. Rakentavaa ja kannustavaa palautetta. 

Kannustamalla, kannustamalla ja kannustamalla ja kannustamalla. Rohkasemalla, 

rohkasemalla, rohkasemalla. Ihan vaan siis sillä, että luo sille oppijalle semmosen tunteen, 

että se, mitä mä teen, on arvokasta. Se on musta se, mihin pitää pyrkii. Ja se on 

käsittämätöntä, mitä siinä oppijassa tapahtuu sillon. Se on ihan käsittämätöntä. (Anna54) 

Mutta tota, kannustavaa! Koska se on aika iso tässä improvisoinnin opetuksessa ylipäänsä 

se kannustavuus ja rohkasujuttu siinä. Enemmänki ku se, että siinä arvioitas jonkun 

eksakteja taitoja hirveen paljon varsinkin lapsilla vielä. (Simo50) 

Simo50:n mukaan opettaja voi kiinnittää huomionsa ja sanallisen palautteensa esimerkiksi 

siihen, missä oppilas onnistui, mitä onnistumisen hetkessä tapahtui, ja miten oppilaan 

toiminta vaikutti muihin soittajiin. Oppilaalle voi antaa myös kehitysideoita. 

Mutta ehdottomasti voi sanallisesti arvioida, kannustavasti. Ja tyyliin kertoa, missä, mitkä 

meni tosi hyvin, mitä siinä tapahtu, mitä sillä oli vaikutusta, mitä joku teki, vaikka siihen 

muuhun ryhmään. Ja sitten voi sanoa, että tässä olisit voinut ehkä miettiä tämmöstä, tai 
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tehdä toisin, tai tätä vois vielä harkita. Tai, että voi sanoa, et tää ei ehkä nyt menny niin 

hyvin ku tää toinen. (Simo50) 

Koska improvisointi on hetkessä tapahtuvaa, täytyisi sanallinen palautekin tulla Anna54:n 

mukaan ”siinä hetkessä, ku se improvisaatio tehdään”. Palautteenanto nähtiin myös 

oppilaan etuna. Piia44 koki, että oppilaan omaa improvisointia voi ohjata myös 

yksinkertaisuuteen. 

Ja sehän on lapsen tai opiskelijan etu, että hän saa, niinku ylipäänsä arvioinnissa se, että 

sä saat itse sitä palautetta, niin se on siinä. Ei niinkään se, et olenks mä nyt tässä hyvä. 

(Simo50) 

Ihminen tarvii toistoja, ettei tartte koko ajan soittaa iha hirveesti, vaan et yksinkertaset 

jutut on niitä, jotka toimii. (Piia44) 

Kritiikin sijaan musiikinopettajan tulisi opettaa oppilaita nostamaan esiin tuotoksien 

positiivisia puolia. Sitä kautta oppilaat myös innostuisivat kokeilemaan uusia ideoitaan. 

No musta on ainaki ihan hyvä herättää ihmiset huomaamaan se, et miten usein sitä 

takertuu semmoseen, et ei tää nyt kauheen hyvältä kyllä kuulosta. Niin must se on ollu 

mielestäni ihan hyvä, et poimitaan ne hyvät, koska yhtä hyvinhän voi takertua niihin. Niin 

mä oon kyllä ollu ihan tyytyväinen siihen. (Piia44) 

Simo50 ei kokenut arvioinnin olevan opetuksessa oleellisinta. Hän koki, että 

improvisoinnin palkitsevuus tulee oppilaalle erityisesti siinä hetkessä, kun improvisointi 

alkaa luonnistua.  

Mä en sitä arviointia ihan semmosena megatärkeenä siinä aina pidä, et se ois semmonen 

oma juttu. Tottakai palaute tulee, mutta riippuu tietenkin mitä tehään. Et jos oppilaat 

esittää ja niillä on koko ryhmä, niin sillon niillä täytyy saada enemmän palautetta, ku siinä 

et me tehdään vaikka koko luokan kans jotain yhdessä, niin tota… Et usein musiikki on 

siitä palkitseva, et siinä jos menee hyvin niin sen myös kuulee. (Simo50) 

Kun oppilas oppii itse kuuntelemaan ja kehittämään omia tuotoksiaan, hän kykenee myös 

huomaamaan kehitystä omassa soitossaan. Parhaimmillaan oppilaan oman huomion 

kohdistaminen omiin onnistumisiin voi johtaa vau-elämyksiin ja jopa flow-tilaan. 

Sen oppijan oman huomion kiinnittämistä siihen, mitä hän vois parantaa.. Et jos me 

tehdään jotain improvisaatioo -- niin sitä, että huomasitteko, kuulitteko, mitä tapahtu? Se 
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on pieni semmonen katseen kirkastuminen, ku [oppilaat] huomaa et jes, vau! 

Parhaimmillaan jopa flow! (Anna54) 

5.4.3 Yksilöllinen palaute ja vertaisarviointi 

Palautteenannossa tulisi lähteä liikkeelle siitä lähtökohdasta, että jokainen oppilas on hyvä. 

Kuitenkin palaute tulisi olla jollain tavalla myös yksilöityä. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman (2014) mukaan oppilas tarvitsee realistista palautetta (POPS, 2014, 

424). Myös Simo50 korosti, että palaute ei voi olla jokaiselle oppilaalle sama.   

Mun mielestä lähtökohtasesti kaikkienhan täytyy olla hyviä. Et jos improvisointia 

arvioidaan ja on lapsista kyse, niin kaikki on hyviä. Mutta lapset on sen verran fiksuja, et 

ei voi myöskään sanoa, et kaikki on aina loistavia. Et ei voi kaikille sanoa, et sä olit aivan 

loistava, jos ne tekee eri juttuja. Se jotenki vie siltä pohjan, et kaikille pitäs ryhmässä 

löytää joku semmonen yksilöllinen juttu tai yksilöllinen palaute. Se nyt ei oo aina helppoo. 

(Simo50) 

Neea26 toivoisi jatkossa ehtivänsä keskustella oppilaidensa kanssa kahden kesken myös 

siitä, miltä improvisoiminen on tuntunut oppilaasta. Opettajan tehtävänä olisi Neea26:n 

mukaan osoittaa jokaiselle oppilaalle ”et sut on huomattu ja sä oot ihan tosi tärkee osa 

tätä ryhmää. Vaikka se ei siellä ikinä mitään tekis tai kokis, että ei hän osaa”. 

No sitä haluaisin lisätä, et mulla ois aikaa keskustella jokaisen oppilaan kanssa. Ja paitsi, 

että antaa niille palautetta, niin ehkä sitten keskustella myös, että miksi se vaikka on sulle 

helppoa, tai miksi se on vaikeeta ja mitä koet helpoksi ja mitä vaikeeksi. Luulen, että se, 

että ne sais kahestaan jutella opettajan kanssa, niin se ehkä rohkaisis ja lisäis. En tiiä, 

onko nää tällasia pumpulikuvitelmia, mutta se ois ihanaa joskus, jos kerkeis. Ei ehkä 

seiskojen kans, mutta valinnaisryhmien, joitten kans tekee pitkään töitä. (Neea26) 

Myös oppilasta itseään voi ohjata hahmottamaan ja arvioimaan omaa soittoaan, 

tuntemuksiaan ja kokemuksiaan improvisoinnista. Näin myös musiikinopettaja itse saa 

oppilailta palautetta improvisoinnin opetuksen onnistumisesta. 

Ensimmäinen kysymys on se, et miltä se kuulosti, et miltä se tuntu? Et myöskin niinku 

kiinnittää sen oppijan huomio siihen, et miltä se improvisaatio kokemuksena tuntu, jolloin 

mä saan myös ite siitä palautetta. Et se ei oo pelkästään sen opettajan arvioimaa, vaan 

tarkotuksena olisi varmaan myös, et se oppija itse alkaa hahmottaa, et mitä hän voi 

parantaa. (Anna54) 
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Osa haastateltavista käytti myös vertaisarviointia ja -palautteenantoa osana opetustaan. 

Oppilaat saattavat kuitenkin kiinnittää huomionsa vääriin asioihin antaessaan palautetta 

toisten soitolle. Simo50:n kokemusten mukaan, että oppilaat keskittyvät arvioinnissa 

lähinnä siihen, kun oppilaista ”joku teki jotain hassua tai joku mokas.” 

Toisinaan saattaa arvioida toisiaan. Kauheen kypsiä noi ei oo semmoseen 

improvisoinnissa, että ne kiinnittää huomiota siihen, ku joku teki jotain hassua tai joku 

mokas. (Simo50) 

5.5 Havaintoja onnistuneen improvisoinnin opetuksen edellytyksistä 

Haastatteluista nousi esille myös musiikinopettajien onnistumisen kokemuksia 

improvisointia opettaessaan ja niihin johtaneita työskentelymenetelmiä. Musiikinopettajien 

mielestä onnistunut improvisoinnin opetus vaatii turvallisen ilmapiirin ja erilaisten 

oppilaiden huomioimisen lisäksi myös tavoitteita, joiden vuoksi improvisointia tehdään. 

Improvisaatioharjoitusten kautta voidaan Anna54:n mukaan myös päätyä esiintymään. 

Onnistunut improvisoinnin opetus voi johtaa myös musiikinopettajan ja oppilaan roolien 

muuttumiseen opetusprosessin aikana. 

5.5.1 Turvallinen ilmapiiri 

Improvisoinnin opettaminen vaatii onnistuakseen turvallisen ilmapiirin (Patterson, 2010, 

108). Myös haastateltavien mielestä musiikinopettajan tulisi improvisointia opettaessaan 

ensimmäiseksi kiinnittää huomionsa juuri turvallisuuteen. Anna54:n mukaan turvallisella 

ilmapiirillä pyritään rakentamaan ”ryhmän luottamus ja turva sellaiseksi, et jokainen 

uskaltaa tuoda niitä ajatuksia [esiin]”. 

Ihan ensimmäinen tekijä on se, et opettajan pitäisi luoda turvallinen ilmapiiri, jossa sille 

improvisoinnille ei oo esteitä. Elikkä täytyy rakentaa ryhmän luottamus ja turva sellaiseksi, 

et jokainen uskaltaa tuoda niitä ajatuksia [esiin]. Koska se saattaa olla äärettömän 

pelottava se tilanne. Niin se on ihan ensimmäinen edellytys sille, et oppija uskaltaa 

heittäytyy, uskaltaa lähteä kokeilemaan. (Anna54) 

Tunneilla olisi Piia44:n mielestä hyvä myös korostaa sitä, että jokainen oppilas osaa jo 

valmiiksi improvisoida. Piia44 nosti esiin ajatuksen siitä, että improvisointitaito on 
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luontainen osa ihmisen toimintaa ja musiikinopetuksessa tuo taito tuodaan vain 

toisenlaiseen kontekstiin.   

Et semmonen lähtökohta, että me käytetään sitä taitoa, mikä meillä on jo. Et se ei oo 

mikään erillinen, et sun pitää hirveesti opiskella, et sä osaat improvisoida. Vaan et me 

käytetään niitä asioita, mitkä me osataan jo. Nyt ne vaan tuodaan toiseen kontekstiin. Nyt 

me näillä leikitään tässä ja puuhastellaan näiden asioiden parissa. (Piia44) 

Improvisoinnin opettamisessa ja turvallisen ilmapiirin luomisessa tärkeää on myös 

luonnollisuus. Improvisoinnin tulisi olla Piia44:n mukaan ”luonnollisena läsnä arjessa”.  

Improvisointia ei tule myöskään opettaa kiireessä, vaan ajan kanssa kärsivällisesti. 

Ja sit sille on luotava aikaa, sille on annettava aikaa sille improvisaatiolle. Et 

improvisaatio ei tuu sillain välttämättä hetkessä, vaan et se vaati semmosta, et siinä täytyy 

saada olla rauhassa. Et sellasta, niinku oppimisympäristös voi luoda sellasta tilaa, turvaa 

ja aikaa sille, et on aikaa tehdä. (Anna54) 

5.5.2 Yksilöiden huomioiminen ja motivointi toimintaan 

Improvisoinnin opettaminen onnistuu haastateltavien mukaan parhaiten silloin, kun sen 

tekeminen on oppilaille mieluisaa. Anna54:n mukaan improvisoinnin opettamisessa on 

”suhtauduttava äärettömän kunnioittavasti niitä tekijöitä kohtaan”. Jokainen oppilas 

tarvitsee erilaista ohjausta ja tukea improvisoidessaan. Improvisoinnin opetuksessa ei tule 

pakottaa ketään. Tavoitteena olisi, että improvisoinnista tulisi ”semmoinen mieluisa asia”. 

Improvisaation opettamisessa on otettava huomioon toki tietysti kohderyhmä, 

kohderyhmän valmiudet, kuunneltava herkällä korvalla sitä valmiutta. (Anna54) 

Ja pedagogin on oltava äärettömän herkkä myöskin siinä, ettei pakota ketään. Et luo tilan 

ja ajan, jossa improvisaatiosta tulee semmoinen mieluisa asia. Et jos näkee, et se on 

vaikeeta, valtava pelko tai oppijan oma käsitys itsestään improvisoijana ei oo kovin vahva, 

niin sillon pitää koittaa vahvistaa sitä. Et sitä se vaatii kyllä pedagogilta. (Anna54) 

Haastateltavat kokivat, että improvisoinnin opetuksessa on tärkeä muistaa myös motivoida 

oppilaat toimintaan. Improvisointi voi johtaa joskus myös esiintymiseen. Kun 

oppilasryhmällä on jokin yhteinen tavoite, improvisointi voi alkaa motivoida koko ryhmää 

enemmän. Esiintymisen koettiin olevan hyvä motivaattori tekemiselle ja sitä kautta 

improvisoinnin opettamisen onnistumiselle, kun oppilaat tietävät tuotoksen päättyvän 
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myös ”estradille”. Esiintymiseen tähtääminen korostaa haastateltavien mukaan myös me-

henkeä ja ryhmäyttämistä. 

No toki tietysti se, että se oppija huomaa myöskin, et minkälaista fiilistä siitä 

improvisaatiosta tai siitä omasta luovasta tekemisestä, et mitä se tuottaa. Niin, että se 

johtaa johonki, et se ei jää niinku… Improvisaatio ei sais tietenkään jäädä semmoseksi, 

ettei sitten sitä enää käytetä, vaan et se improvisaatio johtaa johonki. Et sitten, kun me 

improvisoidaan, niin ykskaks se meidän luoma teos onkin estradilla, ja et oppijat kokee, et 

se on meijän juttu, et me on tehty se. (Anna54) 

Toisaalta opetuksessa on hyvä huomioida, ettei oppilailta ei kuitenkaan tulisi vaatia 

esiintymistä liian aikaisin. Piia44:n mukaan esimerkiksi soolojen soittamista voi harjoitella 

esimerkiksi niin, ”et kaikki soittaa yhtä aikaa sitä sooloa”. 

Ja sit just esiintyminen, että ei esiintymään liian aikasin, esittämään muille. Vaan, että jos 

soitetaan vaikka sooloa johonki kappaleeseen, niin mä teen aika usein silleen, se kuulostaa 

ihan hirveeltä, mut et kaikki soittaa yhtä aikaa sitä sooloa. Koska muuten, jos pistetään 

tuntemattoman instrumentin kanssa, niin se voi olla, että jää vähä huonot muistot. (Piia44) 

5.5.3 Opettajan ja oppilaan muuttuvat roolit 

Haastateltavat kokivat, että musiikinopettajan tehtävä on erityisesti improvisoinnin 

opetuksen alkuvaiheissa toimia raamien antajana. Jos ohjeena on ”ihan semmonen vaan, et 

improvisoi jotain”, niin se on Simo50:n kokemusten mukaan liian haastavaa oppilaille.  

Molemmilla on niinku rooli, että kyllä se opettaja ehkä antaa ne raamit. Ne turvalliset 

raamit, joiden puitteissa mennään. Et yhtäkkiä miettii, et jos joku sanoo, et ”improvisoi 

mitä tahansa”, niin sehä on kauhea paikka, et mitä tahansa! Mut improvisoi runo aiheesta 

”Maanantai on paras päivä”, niin sit siinä on heti semmonen, et ahaa, mä teen tästä. 

(Simo50) 

Tehtävänannon tiukka rajaaminen voi Juntun (2015, 85) tutkimusten mukaan vapauttaa 

oppilaiden improvisointia. Myös Anna54:n mukaan opettajan antamat rajat luovat 

turvallisuutta improvisointiin. Oppilailla voi olla Simo50:n mukaan helpompi lähestyä 

harjoituksia, kun tehtävänanto on mahdollisimman tiukasti rajattu. 

Muistan ite joskus, et on ollu semmosia kokemuksia, et ”no kuhan soitat jotaki”. Et se on 

semmonen maailma, et kääk. Mut jos mä anna esimerkiksi improvisoijalle kaks säveltä, 
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joilla lähtee tekemään, esimerkiks varioida vaan rytmiä, niin siinä on kapeampi se alue ja 

turvallisempi lähtee kehittää sitä improvisaatioo. (Anna54) 

Et mitä tarkempi rajaus niin varsinki nuorelle se voi olla sitä helpompi. On se sitten 

mieluisa tai ei, mut sit ainakin tietää, et tästä nyt ruvetaan jotain tekemään. (Simo50) 

Tehtävänannot eivät kuitenkaan saisi rajoittaa liiaksi oppilaan tekemistä. Musiikinopettaja 

voi aluksi madaltaa oppilaan kynnystä improvisoinnin kokeilemiseen antamalla 

improvisointiin välineitä tai tarkempia ohjeita. Piia44 korosti kuitenkin, että oppilas ”voi 

olla sitten vapaa niitten rajojen sisällä”. 

Ja sit riippuen tilanteesta, niin antamalla myös välineitä, et joskus voi olla niin, et oppilaat 

tarttee enemmän apua, ei vaikka uskalla tehä jotain, niin sit voi olla et se helpottaa, että 

antaa vaikka jonku sävelikön, että improvisoi näillä tai et antaa rytmejä tai soittimia, tai 

jotain raameja, rajoja, että voi olla sitten vapaa niitten rajojen sisällä. (Piia44) 

Musiikinopettaja voi antaa tarvittaessa oppilaille myös esimerkkejä. Simo50:n mielestä 

esimerkit eivät kuitenkaan saa olla liian haastavia, jottei oppilaille synny turhia paineita. 

Et kyllä se opettaja jonku kehyksen siihen luo, et mitä tehään, ja voi näyttää 

esimerkkejäkin. Joskin ei pidä näyttää mun mielestä ihan mahottomia esimerkkejä, mistä 

sitten taas voi osalle tulla semmonen kynnys, että tää on se kriteeri, mihin pitää pyrkiä. 

Mutta toki [opettaja voi] näyttää, et hei, täs voi tehdä näin tai näin. Voi näyttää vaikka 

helppoja esimerkkejä, et ihan parilla jutulla saat tämmösen jutun. Et ne ei tarvii olla 

ihmeellisiä. (Simo50) 

Improvisoinnin käyttö opetuksessa vaatii musiikinopettajalta myös huolellista suunnittelua 

etukäteen (Brophy, 2001, 41). Kuitenkin musiikinopettajan on oltava valmis myös 

muuttamaan suunniteltua tuntisuunnitelmaa ja ikään kuin itsekin heittäytyä ja improvisoida 

musiikintuntejaan. Musiikinopettajan täytyisi osata haastateltavien mukaan improvisoida 

kahdella eri tasolla. Toisaalta oppilaiden kanssa harjoituksia tehdessä, mutta myös 

oppituntia täytyisi osata tarvittaessa muuttaa ja improvisoida tuntisuunnitelmaa. 

Kyllä joskus tulee improvisoitua tunti, että nyt tehääski tämmönen juttu, kun ei joku homma 

toimi. Tai onkin aikaa, niin tehääs tämmönen. Mutta tota aika usein hyvät hommat syntyy, 

et niitä on vähän miettiny etukäteen. (Simo50) 
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Et jos näihin hommiin tulee, niin täytyy varautua. Et lähes joka päivä on jonkinlaista 

improvisointia. Että sit jos haluaa siistiä konttorityötä, niin hakeutuu toisiin hommiia, 

missä ei tuu ylläreitä ja suunnitelmat muutu. (Simo50) 

Opettajana mä improvisoin aika paljon. Et mulla on niinku tietyt semmoset suuret linjat, et 

tänne me mennään, mutta riippuen siitä hetkestä ja ryhmästä, mitä impulsseja sieltä tulee, 

niin sitte mä voi yhtäkkiä muuttaa suuntaa, et ”eiku me mennäänki tänne”. Mul on ne isot 

raamit, mut siellä sisällä mä sitte tartun ja luon sitä, improvisoin sitä opetusta. (Piia44) 

Haastateltavat Simo50 ja Anna54 nostivat esiin myös musiikinopettajan roolin 

heittäytyjänä. Improvisointi on luonteeltaan suunnittelematonta ja vapaasti syntynyttä 

luovaa toimintaa (Whittall, 2016). Jotta oppilaat uskaltautuisivat heittäytyä luovaan 

toimintaan ja improvisoinnin opettamisesta tulisi luonnollinen osa musiikinopettajan työtä, 

tulisi myös opettajan itse olla valmis hullutteluun. 

Jonkinlaiset hullut ideat vois olla se kolmas sitte. Semmonen, et ei oo semmosta väärää, et 

nyt pitää kaikkien tehä näin. Et jos rumpua yleensä lyödään siihen kalvoon, niin sitä voi 

myös lyödä sinne sivulle tai kääntää se toisin päin ja huutaa sinne rumpuun. Et hullut 

ideathan synnyttää jotain uutta. (Simo50) 

Ja sit se vaatii toki sitä, et on itte heittäydyttävä siihen leikkiin mukaan. Et se on ihan 

äärettömän tärkeä, et oot ite hassuttelemassa ja hulluttelemas siellä. (Anna54) 

Improvisointiin heittäytymisen lisäksi musiikinopettajan tärkeänä tehtävänä pidettiin myös 

”mokailemista” itse, jotta oppilaat huomaisivat, ettei improvisoinnin tarvitse olla vakavaa. 

Sitte tota, ehkä silleen niinku mokailemalla ite. Ite sanomalla, et ei se oo niin vakavaa. 

Mäkin soitan koko ajan väärin! Ja et pysyis semmosena rentona. (Piia44) 

Kaikki haastateltavat nostivat esiin myös musiikinopettajan roolin muuttumisen 

opetusprosessin edetessä. Opettajan täytyy ohjata toimintaa, mutta osata myös antaa tilaa ja 

väistyä silloin, kun oppilas näyttää pärjäävänsä itse. 

Toki [opettajan rooli] muuttuu. Et jos jonkun ryhmän kanssa on paljon tehty, niin sitten 

siinä opettaja voi myös mennä enemmän ehkä oppilaan rooliin ja olla yksi joukosta ehkä 

enemmän. Et jos ryhmän dynamiikka on sillain hitsautunu yhteen, et tietää, miten se toimii, 

niin ei tarvii olla enää niin paljon se ohjaaja. Voi antaa virikkeitä ja heittää palloa, et 

tehtäskö näin? Ja sit voi vaan antaa mennä. (Simo50) 
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Joo. Et siinä mä nään sen semmosena, et mun täytyy sitä mun omaa roolia, tai positiota 

osata muuttaa ja ihan siis hetkessä ja tilanteessa. Et millon mua tarvitaan ja mihinki. 

(Piia44) 

Piia44:n mukaan erityisesti improvisoinnin ja säveltämisen opettamisessa korostuu se, että 

musiikinopettajan täytyisi antaa tilaa oppilaille ja olla ”kärryillä siinä, että missä 

vaiheessa noi on”. 

Et tarviiks noi nyt, että mä oon tässä silleen tukemassa ja kehumassa, vai tartteeks noi nyt 

sitä, että mä sanon, että soita deetä ja ceetä. Vai tarviiks noi nyt sen, että good bye, lähe 

pois. (Piia44) 

Musiikinopettajan ja oppilaan roolit saattavat myös ikään kuin kääntyä toisin päin. 

Neea26:n mukaan opettajasta tulee prosessin edetessä ”semmonen ohjaaja ja tarkkailija” 

ja oppilas voi puolestaan toimia opettajana, ”jolta sitten ehkä muutki oppilaat saa ideoita 

tai jopa opettaja saa ideoita ja oppii uusia asioita”. 

Mut jotenkin se, et se oppilas huomais, että mä oon tässä vähän niinku yhtä hyvä kuin 

opettaja, ja sais sitä kautta niitä onnistumisen kokemuksia, eikä kysyis opettajalta, et ”hei 

mitä mää teen, miten tää tehään”. Joo, ehkä ne siinä tasa-arvoistuu ne roolit tai jopa 

kääntyy vähän toisin päin. (Neea26) 

Improvisoinnin opetuksen yhtenä tavoitteena olisikin Anna54:n mukaan se, että 

musiikinopettaja ohjaa toimintaa taustalta ja oppilas nousee esille oppimisprosessissa. 

Semmonen ideaali ois siis se, että opettaja on taustalla ja oppija on esillä. Opettaja osaisi 

feidata ittensä sillain, että opettaja on tavallaan semmosena kannustajana ja opastajana, 

mutta oppija on se, joka on keskiössä. Et sillon tavallaan se oppilaan asema ja näkyvyys 

tulee siinä oppimistilanteessa tärkeämmäksi. Niin se on musta se, johon yrittää pyrkiä, 

johon tulis pyrkiä. (Anna54) 

Haastateltavat korostivat, että myös oppilailla on vastuunsa improvisoinnin opetuksessa ja 

sen onnistumisissa. Improvisointi on yhteistyötä niin oppilaiden kuin myös 

musiikinopettajan ja oppilaiden välillä. 

Mut sitte tottakai oppilaalla on myös se rooli siinä sitten tehdä ja myös ideoida ja olla 

mukana. Että yhteistyöllä. (Simo50) 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin musiikin aineenopettajien kokemuksia improvisoinnin 

opettamisesta yläkoulujen musiikintunneilla. Samalla halusin myös selvittää, mitä haasteita 

improvisoinnin opettamisessa koetaan olevan ja miksi improvisointia opetetaan tai ei 

opeteta musiikintunneilla. Improvisoinnin opettaminen koettiin tärkeäksi ja palkitsevaksi, 

mutta myös haasteelliseksi. Pitkän musiikinopettajanuran tehneet opettajat käyttivät 

improvisointia opetuksessaan enemmän kuin vastavalmistunut opettaja. Improvisoinnin 

opettaminen tuntui hankalalta erityisesti silloin, jos musiikinopettajan kokemukset 

improvisoinnin opettamisesta olivat vähäiset. Kaikki tutkimukseeni osallistuneet pitivät 

improvisoinnin opettamista kuitenkin hyödyllisenä ja tärkeänä musiikinopetuksessa.  

6.1 Tulosten yhteenveto 

Kaikki haastateltavat kokivat, että improvisoinnin opetuksessa täytyy lähteä liikkeelle 

mahdollisimman helpoista harjoituksista, jotta jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus 

osallistua ja onnistua. Suurin osa haastateltavista mainitsi erityisesti rytmisen 

improvisoinnin mahdollisuudet improvisoinnin opetuksessa. Rytmisoittimet ja 

lyömäsoittimet nähtiin tarpeeksi helpoiksi instrumenteiksi aloittaa improvisoinnin 

harjoittelu. Erityisesti rytmipiiri-harjoitus (drum circle), jossa istutaan piirissä ja 

improvisoidaan musiikinopettajan antamilla ohjeilla, koettiin toimivaksi harjoitteeksi. 

Rytmisoittimien lisäksi myös kehorytmiikka koettiin hyväksi lähestymistavaksi. Keho 

nähtiin ikään kuin yhtenä instrumenttina, jolla on helppo lähteä kokeilemaan erilaisia 

harjoituksia.  

Kaikilla haastatteluun osallistuneilla musiikinopettajilla oli improvisoinnin opettamisesta 

pääosin myönteinen kuva. Kaikki olivat käyttäneet ainakin jonkin verran improvisointia 

työssään tai haluaisivat käyttää sitä jatkossa enemmän. Improvisoinnin opetus koettiin 

palkitsevaksi ja työtä rikastuttavaksi. Erityisesti hyvin yhtenäisen ryhmän kanssa 

toimiminen koettiin miellyttäväksi ja hauskaksi. 

Improvisoinnin käytöstä opetuksessa koettiin myös olevan hyötyä musiikin eri 

aihealueiden opettamisessa. Improvisointi miellettiin erittäin hyödylliseksi ja 

monipuoliseksi. Sen avulla voi opettaa Anna54:n mukaan ”lähestulkoon mitä vaan”. Myös 
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muut haastateltavat kokivat improvisoinnilla olevan rajattomia mahdollisuuksia 

musiikinopetuksessa. Improvisointi koettiin olevan hyödyllinen lähestymistapa muun 

muassa musiikinteorian, historian, instrumentin hallinnan, musiikin käytännön, 

kuuntelemisen, rakenteiden, äänenkäytön, tilan hahmottamisen, liikkeen, asteikkojen, 

soitinrakennuksen, soitintekniikan, kuuntelemisen ja perussykkeen hahmottamisen 

opettamisessa. 

Improvisoinnin avulla voidaan haastateltavien kokemusten mukaan vaikuttaa myös 

oppilaan itsetuntemukseen ja minäkäsitykseen, itseilmaisuun, luovuuteen ja rohkeuteen 

kokeilla uusia asioita. Improvisointi koettiin hyvänä lähestymistapana myös 

kommunikoinnin, ryhmätyötaitojen ja toisten kunnioittamisen opettelussa, kun oppilaat 

pääsevät improvisoimaan sekä yksin että yhdessä. Improvisoinnin nähtiin myös 

kannustavan oppilaita valitsemaan lisää musiikintunteja ja lähtemään musiikkiharrastusten 

pariin. Haastateltavat kokivat, että improvisoinnin kautta oppilaat voivat myös löytää 

erilaisia tapoja tehdä musiikkia kuin pelkästään nuotteja harjoittelemalla tai soittoteknisiä 

taitoja hiomalla. 

Improvisoinnin opetusta vaikeuttivat haastateltavien kokemusten mukaan muun muassa 

musiikinopetuksen vähäisyys sekä opetustilojen pienuus. Improvisoinnin opettaminen ja 

hyödyntäminen oppitunneilla vaatisi usean haastateltavan mukaan enemmän aikaa sekä 

liikkumavaraa myös musiikkiluokan ulkopuolelle. Myös erilaisten oppilaiden 

huomioiminen koettiin haasteena. Oppilaat saattavat poiketa toisistaan paljonkin muun 

muassa soittoteknisiltä taidoiltaan tai vuorovaikutustaidoiltaan. Improvisoinnin 

opetuksessa jokaisen oppilaan erityispiirteet ja -tarpeet tulisi huomioida erityisen tarkasti, 

sillä improvisointiharjoitteet saattavat jännittää oppilaita. Myös oppilasryhmien väliset 

jännitteet koettiin korostuvan improvisoinnin opetuksessa. 

Myös teknologian käyttö osana improvisoinnin opetusta mainittiin haastatteluissa. 

Teknologia nähtiin uudenlaisena mahdollisuutena improvisoinnin opetuksessa, mutta siinä 

koettiin olevan myös haasteita. Teknologian avulla voidaan tehdä esimerkiksi 

yksinkertaisia sävellyksiä ja improvisointeja ilman soittotekniikan hallintaan liittyviä 

ongelmia, mutta toisaalta musiikinopettajan täytyisi olla äärimmäisen tarkkana, etteivät 

oppilaat esimerkiksi nauhoita salaa toistensa tuotoksia. 
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Erityisenä haasteena nousi esiin musiikinopettajan oma suhde improvisointiin. Jos 

improvisointi ei ole opettajalle itselleen luontaista ja tuttua, voi sen opettaminen tuntua 

haastavalta. Musiikinopettajan aiemmat omat kokemukset improvisoimisesta vaikuttavat 

helposti myös hänen suhtautumiseen improvisoinnin opettamiseen. Haastateltavat kokivat 

improvisoinnin opettamisen pääosin mielekkäänä toimintana, mutta joillekin 

improvisoinnin opetus voi olla jopa pelottava ajatus.  

Haastatteluista nousi esiin myös opettajakoulutuksen merkitys improvisoinnin 

opettamisessa. Jotta työuraansa aloittavilla musiikinopettajilla olisi käytössään 

mahdollisimman paljon erilaisia konkreettisia lähestymistapoja improvisointiin ja sen 

opettamiseen, tulisi luovan toiminnan ohjaamiseen kiinnittää nykyistä enemmän huomiota 

jo opettajaopintojen aikana. Myös pitkän työuran tehneet musiikinopettajat kaipasivat 

uusia lähestymistapoja improvisoinnin opettamiseen, jotta opetuksessa säilyisi raikkaus ja 

myöskään opettajan oma mielenkiinto ei lopahtaisi. Tutkimukseni perusteella myös jo 

pitkän opettajanuran tehneillä musiikinopettajilla voi olla tarvetta ja halua 

lisäkoulutukselle. 

Numeroarviointi ei haastateltavien kokemusten mukaan sovi improvisoinnin opetukseen. 

Laadun tarkkailu saattaa haastateltavien mukaan pahimmassa tapauksessa jopa 

lamaannuttaa oppilaan luovaa ajattelua tai ohjata liikaa oppilaan soittoa. Kuitenkin 

haastatteluista nousi esiin oppilaiden tarve saada palautetta. Arviointi olisikin hyvä olla 

enemmänkin suullista palautteenantoa kuin arvosanoja paperilla. Osa haastateltavista koki 

tärkeäksi, että oppilaille annetaan palautetta jatkuvasti tunnin aikana, eikä jälkikäteen, sillä 

improvisointikin tapahtuu ”siinä hetkessä”. Myös oppilasta itseään voi ohjata 

kuuntelemaan omaa soittoaan ja miettimään soittoonsa parannusehdotuksia. Näin myös 

musiikinopettaja itse saa oppilailta palautetta improvisoinnin opetuksen onnistumisesta. 

Musiikinopettajien kokemuksista nousi esiin myös havaintoja ideaalisen improvisoinnin 

opetuksen edellytyksistä. Jotta improvisoinnin opettaminen voisi onnistua ja oppilaiden 

lisäksi myös opettaja kokisi onnistumisen elämyksiä, musiikinopettajan täytyisi 

haastateltavien mukaan pyrkiä luomaan turvallinen ilmapiiri luokkahuoneeseen. Kaikki 

haastateltavat korostivat turvallisen ilmapiirin merkitystä harjoitteiden tekemisessä. Myös 

jokaisen oppilaan yksilöllinen huomioiminen koettiin tärkeäksi lähtökohdaksi 

improvisoinnin opetuksessa. Improvisointiprosessin edetessä musiikinopettajan ja oppilaan 

roolit myös voivat myös muuttua ja jopa kääntyä toisin päin: opettajasta tulee tarkkailija ja 



 80 

oppilaasta ohjaaja. Musiikinopettajan tulisikin antaa oppilaille tilaa silloin, kun he sitä 

tarvitsevat. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

Pyrin lähestymään tutkimusaihettani mahdollisimman neutraalisti, enkä esimerkiksi 

rajannut haastateltavia sukupuolen tai työkokemuksen perusteella. Yksi haastateltavista oli 

miespuolinen ja loput naispuolisia. En myöskään etsinyt vain musiikkipainotteisten 

koulujen musiikinopettajia tutkimukseeni, enkä myöskään tiennyt etukäteen 

haastateltavien taustoja improvisoinnin saralla. Haastattelemani musiikinopettajat olivat 

hyvin erilaisia muun muassa iältään ja opetuskokemuksiltaan, joten jonkinlaisia päätelmiä 

voidaan haastattelujen perusteella tehdä. 

Ennen haastatteluja tutustuin aiheen teoreettiseen viitekehykseen mahdollisimman 

kattavasti ja käytin paljon aikaa myös haastattelukysymysten laatimiseen. Tavoitteenani oli 

saada haastatteluilla mahdollisimman kattavasti tietoa musiikinopettajien kokemuksista. 

Ennen varsinaisia haastatteluja tein myös useamman koehaastattelun, joiden avulla pystyin 

parantamaan varsinaista haastattelurunkoa, ja sain koehaastateltaviltani merkittäviä 

neuvoja varsinaisia haastattelutilanteita varten. 

Haastattelukysymykset ja niiden asettelun pyrin muotoilemaan mahdollisimman 

neutraalisti. Itse haastattelu tehtiin aina haastateltavan toiveiden mukaan hänelle tutussa 

ympäristössä. Pyrin myös siihen, että haastattelutilanne olisi mahdollisimman kiireetön. 

Vaikka en tarkoituksella etsinyt musiikin aineenopettajia, jotka aktiivisesti käyttävät 

improvisointia tunneillaan, haastateltavistani suurin osa oli erittäin kiinnostuneita 

improvisoinnin opettamisesta ja käytti sitä myös jatkuvasti osana opetustaan. Halukkuus 

osallistua haastatteluun myös viittaa siihen, että musiikinopettajat olivat jo etukäteen 

kiinnostuneita aiheesta.  

Haastatteluilla keräämäni aineisto oli kokonaisuudessaan erittäin monipuolista, ja sitä oli 

mielenkiintoista analysoida. Analyysissa koodasin aineistoa useampaan kertaan eri 

teemoilla ja lopullisiin teemoihin päädyin niiden luontevuuden ja erityisesti toistuvuuden 

vuoksi. Jokaiselta haastateltavalta nousi esiin samankaltaisia aihealueita, joihin oli helppo 

tarttua myös itse analyysissa. Esimerkiksi improvisoinnin arvioinnista saamani materiaali 

oli runsasta, ja keskustelua olisi voitu jatkaa jokaisen haastateltavan kanssa pidempäänkin. 
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Lähetin analyysiosion vielä haastateltavilleni luettavaksi ja kommentoitavaksi 

mahdollisten väärinkäsitysten varalta. 

Tutkimuksessa oli myös haasteita. Teoreettisen viitekehyksen rajaaminen oli mielestäni 

haastavaa, sillä improvisointia olisi voinut käsitellä hyvin monesta eri näkökulmasta. 

Rajasin tästä työstä pois esimerkiksi heittäytymisen ja niin sanotun mokailemisen 

näkökulmat. Pyrin teoreettista viitekehystä kirjoittaessani miettimään aihetta jatkuvasti 

myös musiikinopettajan näkökulmasta, joten esimerkiksi ”improvisoinnin hyödyt 

opetuksessa” ja ”onnistuneen improvisoinnin opetus” nousivat mielestäni tärkeiksi 

aiheiksi. Lopullinen teoreettinen viitekehys muotoutui kuitenkin asteittain työn edetessä. 

Haastatteluista sain paljon uutta ajateltavaa ja uusia näkökulmia aiheen rajaamiseen. 

Myös käsitteiden improvisointi, improvisoiminen ja improvisaatio välisiä eroja olisi voitu 

käsitellä perusteellisemmin. Näitä käsitteitä käytetään kuitenkin tutkimuskentällä niin 

epäselvästi, että se vaatisi kokonaan oman tutkimuksensa. Tällä hetkellä improvisointiin 

liittyvissä tutkimuksissa käytetään kaikkia näitä käsitteitä monissa eri merkityksissä. 

6.3 Johtopäätökset ja mahdollisuudet jatkotutkimukselle 

Improvisointi avaa ovia luovaan tekemiseen. Sen kautta voidaan lähestyä lähes kaikkia 

musiikin oppialueita ja improvisoinnin käyttö myös elävöittää musiikinopetusta. Erityisesti 

vastavalmistuneet musiikinopettajat saattavat haastattelujeni pohjalta kaivata kuitenkin 

tarkempia ohjeita ja selkeämpiä lähtökohtia improvisoinnin opetukseen, jottei sen opetus 

tuntuisi niin hankalalta. Senpä vuoksi olisikin tärkeää kehittää musiikkikasvatuksen 

koulutusta vastaamaan paremmin nykyisiä vaatimuksia koulumaailmassa. 

Improvisointi on tutkimusaiheena erittäin mielenkiintoinen ja hedelmällinen. Tässä 

tutkimuksessa keskityttiin vain yläkoulussa tapahtuvaan improvisoinnin opetukseen, mutta 

olisi mielenkiintoista laajentaa tutkimusta koskemaan myös alakoulua ja lukiota. Eri 

kouluasteiden opettajien kokemuksia voisi myös vertailla, jotta nähtäisiin, onko 

esimerkiksi musiikin aineenopettajiksi valmistuneilla ja musiikkiin erikoistuneilla 

luokanopettajilla eroavaisuuksia kokemuksissaan. Opettajien kokemusten lisäksi olisi 

tärkeää ymmärtää myös oppilaiden kokemuksia improvisoinnista paremmin. Miten 

oppilaat kokevat improvisoinnin musiikintunneilla? Myös ryhmäimprovisoinnin 

opettamiseen ja oppimiseen liittyvät kokemukset voisivat olla hyvä tutkimuskohde. 
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Musiikintunneille tarvitaan yhä enemmän oppilaiden luovaan toimintaan liittyviä 

työtapoja. Esimerkiksi äidinkielen opetuksessa lähdetään jo hyvin varhaisessa vaiheessa 

kirjoittamaan omia tarinoita ja keksimään omia näytelmiä. Miksei siis musiikissakin 

voitaisi lähteä nopeammin luomaan uusia, oppilaille merkityksellisiä hetkiä improvisoinnin 

tai muiden luovaan tuottamiseen liittyvien työskentelymenetelmien kautta? 

Koen tämän tutkimuksen antaneen itselleni paljon uusia eväitä musiikinopettajan työtä 

varten. Haastattelut olivat erittäin antoisia, ja sain niistä uudenlaista intoa myös omaan 

opettamiseeni. Improvisoinnin opetuksen ei tarvitse olla mitään ylitsepääsemätöntä ja 

haasteellista, vaan luonnollista musiikillista toimintaa, jossa oppilaat pääsevät 

parhaimmillaan kokemaan upeita onnistumisen elämyksiä ja toisaalta myös heittäytymään 

uusiin, jännittäviinkin tilanteisiin mukaan. Patterson (2010, 105) korostaa, että 

improvisoinnissa matkan tulisi olla tärkeämpi kuin itse päämäärä. Lause koskenee paitsi 

oppilaan matkaa improvisoijana myös musiikinopettajan matkaa improvisoinnin 

opettajana. Improvisoinnin opettaminen voi antaa myös musiikinopettajalle itselleen täysin 

uudenlaisia näkökulmia musiikin opettamiseen ja toisaalta myös musiikin oppimiseen. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

Haastattelupyyntö 

 

Hei, 

 

olen musiikin aineenopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Olen tekemässä pro gradu -

tutkielmaani aiheesta ”Musiikinopettajien kokemuksia improvisoinnin opettamisesta 

yläkoulun musiikintunneilla”. Etsin tutkielmaani varten yläkoulun musiikinopettajia 

haastateltaviksi aiheesta. Haastattelut olisi tarkoitus suorittaa syys-lokakuun aikana. Haen 

haastatteluun niin mies- kuin naispuolisiakin musiikinopettajia. Koulutus tai työkokemus 

ei vaikuta mahdollisuuteen osallistua tutkimukseen. 

 

Olisin kiitollinen, jos pystyisitte osallistumaan haastatteluun tai/ja lähettämään 

sähköpostiviestiäni eteenpäin koulunne musiikinopettajille. Pyydän teitä ilmoittamaan 

osallistumisestanne haastatteluun mahdollisimman pian.  

 

Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin.  

 

Yhteydenottoanne odottaen, 

 

Hanna Nuorala 
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LIITE 2 

 

Haastattelurunko 

 

Taustatiedot haastateltavasta 

1. Ikä 

2. Työkokemus 

- Missä olet opiskellut? 

- Minä vuonna olet valmistunut? 

- Milloin olet aloittanut työelämän? 

- Missä olet ollut töissä ja kuinka pitkään? 

3. Harrastuneisuus 

- Oletko harrastanut jotain, johon kuuluu improvisointia? (musiikki, teatteri, tanssi..) 

- Harrastatko nyt jotain, johon kuuluu improvisointia? (musiikki, teatteri, tanssi..) 

 

Improvisoinnin määrittely 

1. Miten määrittelisit improvisoinnin musiikissa? 

2. Mitä eroa on improvisoinnilla ja säveltämisellä? Vai onko niillä eroa? 

 

Improvisoinnin oppiminen 

1. Voiko improvisointia mielestäsi oppia? 

2. Mitä haasteita koet improvisoinnin oppimisessa olevan?  

 

Improvisoinnin opettaminen ja opettamisen kokemukset 

1. Voiko improvisointia mielestäsi opettaa?  

2. Mitä improvisoinnin opettamisella tarkoitetaan? 

3. Kuinka opettaja voi käytännössä ohjata oppilaan improvisointia? 

4. Miten improvisaatio on osana opetustasi? 

5. Minkälaisia opetuksen lähestymistapoja (metodeja) ja työtapoja käytät improvisoinnin 

opetuksessa? (esimerkiksi Dalcroze-rytmiikka, Orff-pedagogiikka…) 

6. Mitä asioita improvisoinnin opettamisessa on otettava huomioon? 

7. Millä tavoin pyrit luomaan turvallisen ilmapiirin improvisaation opetustilanteissa? 

8. Mikä on mielestäsi opettajan ja mikä oppilaan rooli improvisaation opetustilanteissa? 

(Vrt. opettaja-/oppilaslähtöisyys) 
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9. Mitkä ovat kolme improvisoinnin opettamiseen liittyvää keskeisintä asiaa? 

10. Millaisena koet improvisaation opettamisen musiikintunneillasi? 

11. Mitä haasteita koet improvisoinnin opettamisessa olevan? 

12. Kuinka hyödyllisenä koet improvisoinnin opettamisen musiikintunneilla? 

 

Improvisaatio opetussuunnitelman perusteissa 

1. Millaisena koet improvisaation osuuden vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteissa? 

2. Miten kehittäisit improvisaation osuutta vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteissa? 

 

Improvisoinnin merkitys 

1. Mitä improvisointi voi opettaa oppilaalle? (itseisarvo) 

2. Mitä improvisoinnin avulla voidaan opettaa oppilaalle? (välinearvo) 

 

Improvisoinnin arviointi 

1. Voiko improvisointia mielestäsi arvioida? 

2. Millä tavoin opettaja voi arvioida oppilaan improvisaatiota? 

3. Mitä (asioita) improvisoinnista voidaan arvioida? 

4.Millaisia arviointimenetelmiä itse käytät? (esimerkiksi itsearviointi, arvosana, 

oppimispäiväkirja) 

5. Miten arvioisit käyttämiäsi arviointimenetelmiä? Ovatko ne toimineet? 

 

Improvisoinnin määritelmä 

1.Haluatko tarkentaa aiemmin antamaasi improvisoinnin määritelmää? 
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