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Kandidaatin tutkielmassa kuvaan musiikin kulttuurisia lähtökohtia, avaan musiikin 

määritelmiä sekä tarkastelen musiikin kulttuurisia käyttöyhteyksiä. Käsittelen tutkielman 

alussa myös kahta laajaa musiikillista kulttuurialuetta; länsimaista musiikkikulttuuria sekä 

Sub–Saharan alueen musiikkikulttuuria. Tukielman pääpaino on suomalaisen ja 

sambialaisen musiikkikasvatusjärjestelmän käsittelyssä, muun muassa musiikin opetuksen 

toteutuksessa, opetussuunnitelmissa ja käytännön haasteissa.  

Musiikki kuuluu jokaiseen yhteiskuntaan, mutta sen määritelmät perustuvat kunkin 

kulttuurin tapaan tulkita sitä. Yksi yleinen tapa määritellä musiikkia on pitää sitä 

inhimillisesti järjestäytyneinä ääninä ja hiljaisuuksina. Eri yhteisöt ja yhteisöjen sisäiset 

ryhmät ilmaisevat itseään usein tietyn tyyppisen musiikin kautta. Musiikkia voidaan käyttää 

voimakkaana keinona kulttuurin piirteiden kuvaamiseen. Yhteisöille ominainen 

musiikkikulttuuri välittyy nykyään sukupolvilta toiselle muun muassa koulutuksen kautta. 

Länsimainen musiikkikulttuuri on useiden eri musiikkien kirjo. Sub-Saharan alue kattaa 

Saharan autiomaan eteläpuolisen osan Afrikkaa. Alue on useiden eri etnisten ryhmien koti, 

ja näiden yhteisöjen musiikkikulttuureissa on löydettävissä yhteisiä piirteitä. Suomalainen 

musiikkikulttuuri voidaan nähdä osana länsimaista musiikkikulttuuria ja sambialainen 

musiikkikulttuuri osana Sub-Saharan alueen musiikkikulttuuria. 

Suomalainen musiikkikasvatusjärjestelmä on paljon tutkittu ja laaja kokonaisuus. Suomessa 

musiikkikasvatus koostuu perusopetuksen ja lukion musiikinopetuksesta, taiteen 

perusopetuksesta sekä musiikiin ammatti- ja korkeakouluopinnoissa. 

Erityismusiikkikasvatusta tarjotaan oppilaille, joilla on erityistarpeita. Kouluissa toteutettu 

musiikkikasvatus nähdään olennaisena osana suomalaista musiikkikulttuuria.  

Sambiassa musiikkikasvatusta toteutetaan laajimmin perusopetuksen (basic education) alla 

ja lukioissa (high school). Musiikinopetus nähdään tärkeänä sambialaisen kulttuuriperinnön 

vaalimisessa ja ylläpitämisessä. Kuten Suomessa, musiikinopetusta ohjaavat kattavat 

opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmissa määritellään musiikinopetuksen tavoitteet sekä 

kuvataan musiikin opetuksen sisältöjä kullakin luokka-asteella. 

Sekä suomalaiseen että sambialaiseen musiikkikasvatusjärjestelmään liittyy haasteita, joita 

on tutkittu. Kummassakin maassa haasteisiin pyritään vastaamaan ja musiikkikasvatusta 

kehittämään. Musiikkikasvatuksen asemasta keskustellaan, ja sen puolestapuhujia löytyy 

sekä Suomesta että Sambiasta. 
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1 JOHDANTO  

Musiikki kuuluu jokaisen maanosan ja maan kulttuuriin ja määrittää osaltaan ihmisiä, 

yhteisöjä ja heidän elinympäristöään. Musiikki on siirtynyt aikojen saatossa kansoilta 

toiselle, ja kulttuurit ovat päässeet myös sekoittumaan. Musiikki on merkittävä osa 

kulttuuria, ja sen opetuksen tulisi kuulua nykypäivänä jokaiselle. Musiikkikasvattajat 

vastaavat musiikinopetuksesta tehden arvokasta työtä kouluissa sekä koulujen 

ulkopuolella. 

McCarthyn mukaan musiikkikasvattajia yhdistää maailmanlaajuisesti yhteinen tarkoitus 

liittää lapset ja nuoret musiikkiin, kehittää heidän taiteellista elämäänsä ja ihmisyyttään. 

Tämän saavuttamiseksi he muun muassa toimivat musiikin arvon puolustajina, kehittävät 

opettamisen ohjelmia ja levittävät musiikillista tietämystä. McCarthy myös mainitsee 

musiikkikasvatuksen olevan määritelty jokaisessa kansallisessa kontekstissa eri tavoin, 

riippuen poliittisista, sosiaalisista, kulttuurishistoriallisista, maantieteellisistä ja 

taloudellisista lähtökohdista. (McCarthy, 2012, s. 40.) 

Kandidaatin tutkielmassani käsittelen musiikkiin liittyviä kulttuurisia lähtökohtia sekä 

kahden eri maan, Suomen ja Sambian, musiikkikasvatusjärjestelmää. Ensin käsittelen 

kulttuurisia lähtökohtia laajemmalla tasolla paneutuen myöhemmin sekä länsimaiseen 

musiikkikulttuuriin että Sub-Saharan alueen musiikkiin. Sen jälkeen perehdyn 

suomalaiseen koulutusjärjestelmään musiikin näkökulmasta. Käsittelen sekä peruskoulun 

että lukion musiikin opetusta, mutta myös musiikin ammattiopetusta sekä taiteen 

perusopetusta Suomessa. Sen jälkeen käsittelen sambialaista musiikkikasvatusjärjestelmää, 

joka keskittyy pääasiassa peruskoulussa ja lukiossa toteutettavaan musiikinopetukseen.  

Kiinnostukseni sambialaiseen kulttuuriin kumpuaa perhetaustastani. Mieheni on kotoisin 

Sambiasta, ja olen itsekin käynyt maassa kahteen kertaan, jälkimmäisellä kerralla 

työskennellen sosionomiopintoihin kuuluvan työharjoittelun kautta nuorisotyöjärjestössä 

Lusakassa, Sambian pääkaupungissa. Työharjoittelun aikana sain tutustua myös 

musiikkikasvatuskäytäntöihin nuorten draamaryhmän toimintaan osallistuessani. 

Kiinnostukseni maan kulttuuria kohtaan kasvoi kokemuksen aikana entisestään. 

Sianagowa toteaa artikkelissaan Music education in Zambia (2016), että Sambiassa 

musiikkikasvatuksen käytännöissä jäljitellään kansallisia laajempia kasvatuksen 
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käytäntöjä. Sianagowan mukaan aiemmin Sambiassa oli havaittavissa kuilu paikallisten 

yhteisöjen musiikin ja kouluissa opetettavan musiikin välillä, sillä suurin osa kouluissa 

opetettavasta musiikista perustui eurooppalaisiin suunnitelmiin ja kulttuuriin. Nykyään 

tästä on pyritty pääsemään eroon, ja esimerkiksi Sambian Opetushallituksen antamassa 

selonteossa Educating our future tulee ilmi positiivinen asenne taideaineita kohtaan sekä 

halu kehittää niitä. Selonteossa korostetaan muun muassa sambialaista kulttuuriperinnettä 

vaalivaa suhtautumista, joka tapahtuu taiteiden opiskelun kautta. (Sianagowa, 2016.) 

Kandidaatin tutkielmassa haluan perehtyä siihen, kuinka Sambiassa toteutetaan 

musiikkikasvatusta käytännössä. Tutustun peruskoulun ja lukion musiikinopetukseen sekä 

musiikin ammattiopetukseen etenkin maan opetussuunnitelmia, aiempia tutkimuksia ja 

aiheeseen liittyviä artikkeleita ja asiakirjoja tarkastelemalla. Käsittelen muun muassa 

musiikkikasvatuksen toteutustapoja sekä laajuutta. Tuon esiin myös tulevaisuuden 

haasteita ja mahdollisuuksia molempien maiden musiikkikasvatukseen liittyen. Lopuksi 

vertailen sekä Suomen että Sambian musiikkikasvatusta ja sen toteutusta etenkin 

kummankin maan opetussuunnitelmien pohjalta. Pohdinta -osuudessa kokoan ajatukseni 

tutkielman onnistumisesta ja mahdollisista jatkotutkimusideoista. 
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2 MUSIIKIN KULTUURISET LÄHTÖKOHDAT 

Slobinin ja Titonin (1992) mukaan jokaisessa yhteiskunnassa on musiikkia. He kirjoittavat, 

että musiikkia voidaan pitää maailmanlaajuisena ilmiönä, mutta sen merkityksiä ei. 

Kulttuurilla tutkijat tarkoittavat ihmisten koko sukupolvelta toiselle välittyvää 

elämäntapaa, ja musiikin määritelmät perustuvat kunkin kulttuurin tapaan tulkita sitä. 

(Slobin & Titon, 1992, 1.) Seuraavassa perehdyn musiikin määrittelyyn eli tutustun eri 

lähteiden pohjalta siihen, mikä ylipäätänsä voidaan määritellä musiikiksi. Sen jälkeen 

perehdyn musiikin käyttöyhteyksiin eri kulttuureissa ja lopulta tarkemmin länsimaiseen 

musiikkikulttuuriin ja Sub-Saharan alueen musiikkikulttuuriin. Samalla käsittelen lyhyesti 

myös suomalaisen ja sambialaisen musiikkikulttuurin erityispiirteitä. 

2.1 Musiikin määrittelyä 

Miller ja Sahriari toteavat, että musiikkia käsittelevää kirjallisuutta löytyy nykyään paljon 

jokaisesta kirjastosta, mutta silti musiikkia on hyvin vaikeaa määritellä. Kirjallisesti 

kuvattuna musiikki on vain jonkinlaista äänten värähtelyä, jota ei kuitenkaan jossain 

muussa yhteydessä määriteltäisi musiikiksi. Tämä määritelmä ei perustu havaittaviin 

akustisiin eroihin vaan musiikille annettaviin merkityksiin. Täten musiikkia voidaan pitää 

ilmiönä, joka on olemassa vain mielessä, sillä siellä sijaitsee määritelmä melun ja musiikin 

välillä. Kirjoitettuja nuotteja ei voida pitää musiikkina, sillä ne ovat vain esityksiä 

musiikista. Musiikki on äänen värähtelyä, joka kulkee korvien kautta aivoihin, joissa 

alamme muodostaa määritelmiä kuullulle. (Miller & Shahriari, 2006, s. 11.)  

Olemme yleensä äänien ympäröimiä. Kuulemme luonnon ääniä, ihmisen tekemien 

keksintöjen ääniä, omaa ääntämme, ja yleensä tunnistamme musiikin, sekä melun, 

luonnollisesti kaikkien näiden äänten keskeltä. Millerin ja Shahriarin mukaan melun ja 

musiikin välisen eron ymmärtämiseen liittyy kulttuuriset ehdollistumat. Yleensä 

määrittelemme musiikin ja melun välisen eron samoin kuin muut kulttuurimme jäsenet, 

sillä olemme kasvaneet tiettyyn kulttuuriin ja oppineet tietyt melun ja musiikin väliset 

määritelmät. Siksi musiikin määritelmät ovat väistämättömästi kulttuurisesti päätettyjä. 

(Miller & Shahriari, 2006, s. 12.) 

Elliotin (1995) mukaan yleisimpänä tapana määritellä musiikkia on pitää sitä inhimillisesti 

järjestäytyneinä ääninä ja hiljaisuuksina. Äänet ja hiljaisuus ovat välttämättömiä musiikin 
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määrittelyssä, mutta eivät kuitenkaan riittäviä, koska kaikkea ihmisen tuottamaa ääntä ei 

voida pitää musiikkina. Voidaan siis sanoa, että musiikki on inhimillisesti järjestäytyneitä 

musiikillisia ääniä ja hiljaisuutta, joka rakentuu melodisista, harmonisista, rytmisistä, 

sointivärillisistä ja rakenteellisista kuvioista. Tässäkin määritelmässä on ongelmansa, sillä 

kaikenlaisessa musiikissa ei ole edellä mainittuja osasia. Musiikki voidaan siis määritellä 

ihmisten yksilöllisten kokemusten kautta. Tällöin määritelmänä voidaan pitää inhimillisesti 

järjestettyä ääntä ja hiljaisuutta, joka herättää ihmisessä tunteita. Tämäkään määritelmä ei 

ole ongelmaton. Edellä mainittuja määrittelytapoja sekoittamalla saadaan vielä yksi tapa 

määrittää musiikkia sen esteettisen luonteen ja arvon kautta. (Elliot, 1995, s. 20–21.) 

Miller kirjoittaa, että musiikki -sanaa käytetään usein kuvaamaan sekä vokaalimusiikkia 

että soitettua musiikkia, mutta ei jokaisessa kulttuurissa. Monet erottavat musiikin ja 

laulamisen toisistaan, jolloin musiikki -sana kuvastaa vain soitinten tuottamaa ääntä. Myös 

äänen ja laulamisen eron tarkastelu on mielenkiintoista. Vastaus siihen, milloin ääni 

muuttuu laulamiseksi, vaihtelee eri paikoissa ja kulttuureissa. Länsimaisen ihmisen 

korvaan laululta kuulostava esitys saattaa kuitenkin olla sen esityskulttuurissa aivan muuta 

kuin laulua, esimerkiksi uskonnollisten tekstien lukua. (Miller & Shahriari, 2006, s. 12.) 

On myös muistettava, ettei jokaisessa kulttuurissa ole käytössä sanaa musiikki. Tästä 

kirjoittaa Titon (2009), jonka mukaan joissain kulttuureissa musiikkia kutsutaan muun 

muassa “musiikkitanssiksi” tai musiikille on annettu useita eri nimiä tekemällä kategorioita 

eri äänimaailmoille (Titon, 2009, s. 4.).  

Miller toteaa, että joidenkin määritelmien mukaan musiikki on kuin “universaali kieli”. 

Tämä määritelmä voidaan kuitenkin kumota, sillä musiikkia ei ensinnäkään voida pitää 

kielenä, sillä se ei ole symbolijärjestelmä, jolla on tietyt tarkoitukset kommunikointiin. 

Kyseenalaistaa voidaan myös se, että musiikin avulla voitaisiin ylittää kielimuuria ja 

määrittää kulttuurillisesti päätettyjä käyttäytymismalleja universaalilla tavalla, jota kaikki 

ymmärtävät samoin. Maailman musiikkeja tutkittaessa ei valitettavasti voida tulla siihen 

tulokseen, että musiikki olisi universaali kieli. (Miller & Shahriari, 2006, s. 13.) 

Musiikin määrittelyyn mielenkiintoisen näkökulman antavat myös Cross ja Morley. He 

kirjoittavat musiikista ja sen suhteesta ihmisen biologiaan, ihmismieleen ja evoluutioon. 

He kertovat aiemmista kirjoituksista, joiden mukaan musiikkia voidaan pitää muun 

kognitiivisen ja psykologisen mukautumisen sivutuotteena tai musiikillisella 

käyttäytymisellä itsellään on ollut omat hyötynsä. He kertovat, että Roedererin, Papousekin 
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ja Dissanayaken mukaan musiikki on saattanut kehittyä äidin ja vauvan välisen 

kommunikaation myötä vahvistaen tunnesiteitä ja helpottaen puheen opettelua. Cross ja 

Morley viittaavat myös Slobodan kirjoituksiin musiikista ja sosiaalisista 

suhteista.  Musiikki on voinut olla keino myös yhteisöjen tunnistamisessa, normien 

omaksumisessa, sosiaalisen valinnassa, kommunikoinnissa sekä seksuaalisen 

käyttäytymisessä. (Cross & Morley, 2010, s. 61–63.)  

Koska musiikkia pidetään osana kulttuuria, joka sitä tuottaa, ja sekä sen tekijät että kuulijat 

jakavat samanlaiset musiikin merkitykset määrittelevät elämänkokemukset, voidaan 

kyseenalaista muiden kulttuurien musiikin ymmärtäminen. On ilmeistä, että käytämme 

uusien äänten määrittelyyn yksilöllisiä elämänkokemuksiamme ja etnosentrisyys voi viedä 

vallan. Maailmanmusiikin tutkijoiden yksi päätelmä on, että tiedon lisääntyessä voimme 

päästä eroon etnosentrisyydestä ja hyväksyä jokaisen musiikin sellaisenaan. (Miller & 

Shahriari, 2006, s. 13–14.) 

Täytyy myös muistaa, että musiikin määrittely saattaa vaihdella myös tietyn 

musiikkikulttuurin sisällä ajasta riippuen. Tästä kirjoittavat Slobin ja Titon (1992), joiden 

mukaan kysymykset siitä, mitä musiikki on, onko se inhimillistä vai ylimaallista, onko 

musiikki hyödyllistä vai harmillista, voivat saada eri vastauksia myös yhden 

musiikkikulttuurin sisällä. Nämä kysymykset liittyvät musiikkikulttuurien perusideaan 

ihmisyhteisöjen luonteesta, taiteesta ja maailmankaikkeudesta. Vastaukset vaihtelevat eri 

kulttuureissa ja vastaukset ovat usein kovin hienovaraisia, jopa paradoksaalisia. (Slobin & 

Titon, 1992, 7.) 

2.2 Musiikin käyttöyhteydet kulttuureissa 

Etnomusikologia tarkoittaa laajasti määriteltynä eri etnisten musiikkien tutkimisen 

esihistoriaa, vertailevaa musiikkitiedettä, eurooppalaista kansanmusiikintutkimusta ja 

viisikymmenluvun modernia etnomusikologiaa. Suppean määrittelyn mukaan se tarkoittaa 

ainoastaan viimeisenä mainittua, modernia etnomusikologiaa. Etnomusikologit 

tarkastelevat yleensä kaikkia niitä musiikinlajeja, jotka jäävät perinteisen musiikkitieteen 

tutkimuskohteiden ulkopuolelle. Käytännössä musiikkitieteilijät tutkivat länsimaista 

taidemusiikkia ja etnomusikologit hoitavat jäljelle jäävän musiikintutkimuksen. (Pekkilä, 

2006, s. 20.) 
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Eri yhteisöillä ja yhteisöjen sisäisillä ryhmillä on usein tapana ilmaista itseään tietyn 

tyyppisen musiikin kautta. Etnomusikologi Bruno Nettlen mukaan musikointi ja 

musiikilliset tuotokset ovat voimakkaita keinoja kulttuurin piirteiden kuvaamiseen. Hän 

myös painottaa ihmisten keinoa käyttää musiikkia erottamaan itsensä toisista.  Joissain 

yhteisöissä ihmiset suojelevat musiikillisia salaisuuksiaan uteliailta ulkopuolisilta, joissain 

kulttuureissa ajatellaan musiikin kuuluvan tietylle yksilölle, klaanille tai heimolle. 

Musiikkia voidaan siis pitää jonain, mitä ihmiset tekevät, mutta etenkin se voidaan nähdä 

jonain, mitä ihmiset ovat. Täten musiikin jakamisessa on se riski, etteivät ulkopuoliset 

ymmärrä ja kunnioita toisiaan. (Elliot, 1995, s. 197.) 

Millerin mukaan yksi tärkeimmistä musiikin konteksteista on musiikin käyttö rituaaleissa. 

Usein sana rituaali yhdistetään uskonnollisiin toimituksiin, mutta laajemmin se voidaan 

käsittää kaikkina sellaisina tilanteina, joihin liittyy käyttäytymistä, jota toistetaan 

kyseenalaistamatta, sillä sille on jo aiemmin määritelty tarkoitus. Rituaalit voivat siis 

tarkoittaa urheilutapahtumia, valmistujaisjuhlia, muistotilaisuuksia, jouluruokailuja ja 

muita tilaisuuksia, joissa musiikilla on suuri rooli. Kun musiikkia tarkastellaan rituaalisessa 

kontekstissa, nousee kysymyksiä musiikin ja transsitilan välisistä yhteyksistä. Musiikkia 

käytetään esimerkiksi uskonnollisissa tilaisuuksissa, joissa ihmisiä vaipuu transsiin, mutta 

musiikki ei itsessään aiheuta transsia. Koska musiikilla on rooli useissa uskonnollisissa 

rituaaleissa, sillä voi olla monelle ihmiselle hengellisiä tarkoituksia. On esimerkiksi 

väitetty, että musiikki voi parantaa, vaikuttaa suoraan mieleen ja mielialoihin tai sen avulla 

voi jopa saada yhteyden henkimaailmaan. Tällaisten uskomusten rinnalla musiikkia todella 

käytetään myös ammattityöskentelyssä, kuten musiikkiterapian työkaluna. (Miller & 

Shahriari, 2006, s. 54.) 

Musiikki on hyvin yleisesti yhteydessä myös muihin taiteenlajeihin, kuten tanssiin, 

teatteriin ja kirjallisuuteen. Maailman musiikeista suurin osa liittyy johonkin toiseen tai 

useisiin muihin taiteenlajeihin, ja musiikkia pelkästään itseään varten tehdään hyvin vähän. 

Musiikki liittyy hyvin olennaisesti tanssiin, sillä harvoin on tanssia ilman musiikkia. Eri 

kulttuurien teatteri, ooppera, elokuvataide ja kirjallisuus ovat myös käyttäneet hyväkseen 

musiikkia. (Miller & Shahriari, 2006, s. 58.) 

Mäkelä toteaa, että musiikkikulttuurien kehitykseen ovat merkittävästi vaikuttaneet 

tekniikka ja talous. Digitaaliset musiikkikulttuurin muutokset ovat horjuttaneet vanhaa 

musiikkijärjestystä. Muutokset ovat vaikuttaneet siihen, miten musiikin tekeminen, 
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jakaminen ja kokeminen ovat muotoutuneet kansallisesti ja kansainvälisesti. Mekaaninen 

äänentallentaminen sai aikaan murroksen, ja esille alkoi nousta kehityskulkuja, jotka 

mahdollistivat äänien kansainvälistymistä, niiden virtaamista paikasta toiseen. 

Havaittavissa oli myös kehityskulkuja, jotka johdattelivat kansallisiin käytänteisiin. 

Historiallisesti käänteentekeviä olivat esimerkiksi äänilevyteollisuuden ja radiotoiminnan 

alku. (Mäkelä, 2011, s. 35.) 

2.3 Länsimainen musiikkikulttuuri 

Länsimainen musiikkikulttuuri on useiden eri musiikkien kirjo, ja usein sen sanotaan 

muodostuvan muun muassa länsimaisesta taidemusiikista, kansanmusiikista sekä 

populaarimusiikista. Teoksessa A History of Western Music (1988) länsimainen musiikki 

kattaa läntisen Euroopan sekä Amerikkojen musiikillisen järjestelmän, samoin myös tässä 

tutkielmassa. Mantereen ja Moisalan (2013) mukaan käsite länsimainen taidemusiikki on 

ongelmallinen. Kuten jo aiemmin todettiin, musiikin määrittely on kulttuurisidonnaista. 

Mantereen ja Moisalan mukaan myös taidemusiikki voidaan ymmärtää eri yhteyksissä eri 

tavoin. Voidaan ajatella, että Suomessa taidemusiikin alueelle kuuluu vain 

konservatorioissa opetettava niin sanottu klassinen musiikki, joka arkiajattelussa nähdään 

klassikkoteoksina Bachista Stravinskyyn. Kuitenkin tarkemmin määriteltynä klassinen 

musiikki viittaa klassismin ajanjaksona sävellettyyn taidemusiikkiin. (Grout & Palisca, 

1998; Mantere ja muut, 2013, s. 201.) 

Taidemusiikin voidaan ymmärtää muodostavan oman maailmansa populaari- ja 

kansanmusiikkimaailmojen rinnalle. Kuten kaikki musiikki, taidemusiikkikin on ihmisten 

sosiaalista ja kulttuurista toimintaa. Taidemusiikilla on omat historialliset arvonsa, 

norminsa ja käytäntönsä, ja niitä tuotetaan, vahvistetaan ja puretaan musiikin keinoin ja 

muillakin tavoin. Taidemusiikkia toteutetaan eri instituutioissa, joita ovat 

musiikkikoulutus, konsertti- ja esityskäytännöt, agentuurit ja musiikkitalot sekä 

sanomalehtikritiikki, musiikkiteollisuus ja julkisyhteisöjen kulttuuripolitiikka. (Mantere ja 

muut, 2013, s. 201.) 

Suomi mielletään usein kuuluvaksi länsimaisen musiikkikulttuurin piiriin. Poliittisesti ja 

taloudellisesti ajateltuna Suomi kuuluukin länteen, mutta sen kulttuuriset siteet ulottuvat 

myös itään ja etelään, Venäjälle ja Baltian maihin asti (Broughton, Ellingham & Trillo, 

1999, s. 91). Kärjän mukaan suomalainen musiikkielämä on monimuotoista. Kalevalainen 



8 

 

 

runolaulu, Jean Sibeliuksen sävellykset, tango, rock ja metalli ovat kaikki joskus 

edustaneet kaikkein suomalaisinta musiikkia, vaikka niiden juuret onkin löydettävissä 

Suomen rajojen ulkopuolelta (Kärjä, 2013, s. 277).  

Broughtonin mukaan suomalaiseen musiikkikulttuuriin olennaisesti kuuluva runolaulu oli 

laulannan yleisin muoto 1800-luvulle saakka. Suomalaista musiikia määritti pitkään 

runolaulujen rinnalla eeppinen runollisuus, johon myös kansalliseepos Kalevala perustuu. 

Runolaulanta alkoi muuttua 1800-luvulla rekilaulujen suuntaan.  Nykykansanmuusikot 

käyttävät sekä runo- että rekilauluja ohjelmistossaan tänäkin päivänä. (Broughton ja muut, 

1999, s. 91–92.) 

Broughton kirjoittaa pelimannimusiikin olevan ilmeinen osa suomalaista 

musiikkikulttuuria. Pelimannimusiikki on suomalaista, usein tanssittavaa, soitettua 

kansanmusiikkia. Musiikkityylejä ovat muun muassa valssi, polska, masurkka ja polkka. 

Perinteisesti pelimannimusiikkia esitettiin häissä, ja tyypillisimpiä soittimia olivat viulu ja 

haitari. Joskus käytettiin myös kannelta. Suomalaisesta pelimannimusiikista puhuttaessa ei 

yleensä unohdeta mainita Kaustista ja sen vaikutusta suomalaisen kansanmusiikin 

kehitykseen. Kaustisella pidetään yllä suomalaista kansanmusiikkiperinnettä edelleen joka 

kesäisen kansanmusiikkifestivaalin merkeissä. (Broughton ja muut, 1999, s. 94–95.) 

Suomalaiseen musiikkiperinteeseen oman ulottuvuuden tuo länsirannikon ja Ahvenanmaan 

suomenruotsalainen kulttuuri ja sen myötä suomenruotsalainen kansanmusiikki. Myös 

saamelaisuus ja saamelaisten oma musiikki ovat olennainen osa suomalaista 

musiikkikulttuuria. (Broughton ja muut, 1999, s. 98.) 

2.4 Sub-Saharan alueen musiikkikulttuuri 

Afrikka on maailman toiseksi suurin maanosa ja lähes kolmen tuhannen eri etnisen ryhmän 

koti. Maanosa voidaan yleisesti jakaa kolmeen kulttuurilliseen alueeseen; pan-Arabiseen, 

Sahel-alueeseen ja Sub-Saharan alueeseen, joka kattaa Saharan autiomaan eteläiselle 

puolelle jäävän osan Afrikkaa. (Miller & Shahriari, 2006, s. 226.) Tarkastelen tässä Sub-

Saharan aluetta, sillä myöhemmin tarkastelussa oleva Sambia sijaitsee Afrikan tässä 

osassa. 

Miller kirjoittaa, että eurooppalaisten läsnäolo kolonialismin aikaan jätti vahvan jäljen 

afrikkalaisiin uskontoihin, valtiomuotoihin ja kieliin. Afrikkaan matkustavat törmäävät 
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usein monikielisiin ihmisiin, jotka puhuvat useita alkuperäiskieliä sekä eurooppalaisia 

kieliä, joista yleisimmät ovat englanti, ranska ja portugali. Vaikka kolonialismi vaikutti 

useisiin kulttuurisiin aktiviteetteihin, silti useita perinteitä on vielä löydettävissä eri puolilta 

Afrikkaa. Sub-Saharan alueella kristinusko ja islam ovat vaikuttaneet jo pitkään, mutta silti 

aiempien luonnonuskontojen vaikutus voidaan nähdä rituaalisissa aktiviteeteissä. (Miller & 

Shahriari, 2006, s. 227.) 

Yhteisöllisyys määrittelee useiden Afrikan alueiden ihmisten ja sosiaalisten 

organisaatioiden identiteettiä. Musiikki kuuluu Sub-Saharan alueen ihmisten päivittäiseen 

elämään. Musiikillinen konteksti ulottuu päivittäisiin tapahtumiin, kuten maissin 

jauhamiseen tai kävelemiseen. Tanssiminen ja laulaminen ovat tasavertaisia ja elintärkeitä 

ja koska ne ovat usein toisistaan erottamattomia, niiden terminologia on sama. 

Kollektiivisuus näkyy myös musiikkiaktiviteeteissä, jotka voidaan jakaa kolmeen 

pääryhmään; yhteisöllinen tanssi, call and response -laulu ja polyrytminen instrumenttien 

käyttö. (Miller & Shahriari, 2006, s. 229–230.) 

Yhteisöllinen tanssi on yleistä silloin, kun paikalla on paljon ihmisiä. Ihminen saattaa 

spontaanisti astua esiin yleisöstä ja esittää lyhyen musiikillisen tanssiesityksen. Yleisö 

hurraa ja seuraavat tanssijat astuvat esiintymään. Yleensä erilaiset tanssimuodot liittyvät 

johonkin sosiaaliseen tilanteeseen, kuten kuninkaallisten kunnioittamiseen. Lauluesitykset 

liittyvät uskonnollisiin seremonioihin tai rituaaleihin tai laajemmin viihteellisiin 

käyttöyhteyksiin. Yksilöesiintymiset ovat mahdollisia, mutta usein laulaminen tapahtuu 

ryhmissä, usein call and response -tyyliin. (Miller & Shahriari, 2006, s. 23.) 

Polyrytmiikka on instrumentaalisen musiikkiesiintymisen hallitseva muoto (Miller & 

Shahriari, 2006, s. 23). Slobodan mukaan eteläisen Afrikan musiikissa soittimilla, yleensä 

rummuilla, on tärkeä osa. Musiikin rytminen voima ja eloisuus aikaansaadaan toistamalla 

lyhyitä, hyvin monimutkaisia, monikerroksisia rytmisiä kuvioita. Eri rumpalit antavat 

oman panoksensa tähän yhtäaikaiseen rytmikuvion luomiseen. (Sloboda, 1985, s. 241.) 

Sub-Saharan alueen polyrytmiset musiikkitraditiot olivat vuosikymmenten ajan 

käsittämättömiä ulkopuolisille, mutta nykyään niitä ymmärretään jo paremmin 

musiikkitutkimuksen myötä (Miller & Shahriari, 2006, s. 23). 

Suomalainen Jyväskylän Yliopiston lehtori Pekka Toivanen on tutustunut eteläisen Afrikan 

musiikkikasvatukseen matkoillaan Etelä-Afrikkaan sekä Botswanaan. Artikkelissaan 

(2010) hän kertoo edellä mainitusta yhteisöllisyydestä ja afrikkalaiseen kulttuuriin 
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liitetystä käsityksestä “Olen koska olet” ja siitä, kuinka se näkyy kaikessa hänen 

kohtaamassaan. Hän on saanut kokea yhteisöllisyyden vaikutuksen niin kirkkokuoron 

harjoituksissa, parantajien kokoontumisessa, koulutyttöjen ryhmässä kuin kylässä 

naislaulajia seuratessaan (Toivanen, 2010, s. 177).  

Sambiassa perinteinen musiikkikulttuuri sai länsimaisia vaikutteita siirtomaa-aikana Iso-

Britanniasta. Itsenäistymisen jälkeen musiikkikulttuuri alkoi kehittyä ulkomailta tulleiden 

siirtolaisten vaikutuksessa säilyttäen afrikkalaisen rytmiikan, artistisen spontaaniuden ja 

herkän luovuuden. Ulkomaisia vaikutteita ammennettiin, ja eurooppalaisia soittimia, kuten 

kitara ja haitari, otettiin käyttöön. 1960-luvun alussa sambialaisen musiikkikulttuurin 

suurin vaikuttaja oli Sambian radioasema. Se teki työtä sambialaisen perinnemusiikin eteen 

esimerkiksi tallentamalla sitä juhlissa ja seremonioissa. Paikallista musiikkia alettiin 

tuottaa ja myös markkinoida, ja studiot ja erilaiset yhtyeet saivat alkunsa. (Broughton ja 

muut, 1999, s. 702–703.) 
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3 MUSIIKKIKASVATUS SUOMESSA 

Suomalainen musiikkikasvatusjärjestelmä koostuu perusopetuksen ja lukion 

musiikinopetuksesta, taiteen perusopetuksesta sekä musiikin ammattiopetuksesta. 

Suorannan (2004) mukaan musiikkikasvatuksen avulla voidaan opettaa ja opiskella 

yleisperiaatteita, joilla musiikillisiin ja muihin populaarikulttuurisiin kokemuksiin saa 

pohtivaa ja kriittistä otetta. Hänen mukaansa musiikkikasvatuksen yleisenä tavoitteena 

voidaan pitää sellaista musiikin taitavaa käyttöä, kuuntelemista ja tekemistä, jossa ihminen 

oppii tekemään musiikillisia valintoja, tunnistaa musiikin käyttöyhteydet, oman makunsa 

ja sen kehittämisen merkityksen sekä käsittää musiikin osaksi niitä merkityksiä, joista 

arkielämä muodostuu. Tiedotusvälineet, musiikkialan oppilaitokset ja vapaa 

kansansivistystyö ovat avainasemassa, kun musiikin merkitystä halutaan välittää suurelle 

yleisölle. Musiikkikasvatusta voidaan pitää osana elinikäistä oppimista. (Suoranta, 2004, s. 

175.)  

Seuraavassa luvussa käsittelen musiikkikasvatuksen asemaa, musiikkikasvatus -käsitettä 

sekä musiikkikasvatuksen kenttää alan kirjallisuuden, tehtyjen tutkimusten sekä 

opetussuunnitelmien pohjalta. 

3.1 Musiikkikasvatus peruskoulussa ja lukiossa 

Suomessa oikeus perusopetukseen ja kulttuuriin on määritelty perustuslaissa. Kaikille 

asukkaille tarjotaan tasavertainen oikeus saada opetusta ja kehittyä riippumatta 

kotipaikasta, sukupuolesta, taloudellisesta tilanteesta sekä kielellisestä ja kulttuurisesta 

taustasta. Musiikkia opetetaan Suomessa peruskoulussa, taiteen perusopetuksessa, 

ammattitasolla sekä korkeakouluissa. Perusopetus tapahtuu päiväkodeissa ja kouluissa. 

Maksuton perusopetus kestää Suomessa yhdeksän vuotta, ja tämä perusopetus sisältää 

musiikinopetusta jokaiselle lapselle. (Rikandi 2010, s. 16.) 

Niin kauan kuin musiikki tai laulu on ollut koulujen oppiaineena, on myös käyty 

keskustelua musiikkikasvatuksen asemasta osana koulujen opetussuunnitelmaa. Eri 

puolilla maailmaa aihe on ajankohtainen ja musiikkikasvattajat pyrkivät perustelemaan 

oppiaineensa merkitystä. Suomessa keskustelua on käyty etenkin koulujen 

tuntijakouudistuksen yhteydessä 2000-luvun alussa. Musiikkikasvatuksen perusteluja 

puolesta ja vastaan on esitetty monista eri näkökulmista. Toisaalta taideaineiden merkitystä 
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osana yleissivistystä on korostettu, toisaalta on painotettu niiden muiden oppiaineiden 

kautta saatuja heijastusvaikutuksia yksilön kasvuun ja kehitykseen. (Louhivuori, 2009, s. 

11.) 

Anttilan ja Juvosen mukaan kouluissa toteutettu musiikkikasvatus on erittäin merkittävä 

osa suomalaista musiikkikulttuuria. Musiikkikasvatus luo ja muokkaa kansalaisten 

musiikillisia arvoja sekä käytäntöjä. Anttila ja Juvonen kirjoittavat, että koulu muokkaa 

tehokkaasti ihmisen käsityksiä musiikin merkityksistä ja heistä itsestään musiikin parissa. 

Monelle suomalaiselle koulu on ainoa tavoitteellista musiikkikasvatusta antava taho, ja 

musiikkia opettavilla opettajilla on siis suuri merkitys musiikkikasvatusten vaikutusten 

toteutumisessa. (Anttila & Juvonen, 2006, s. 24.) 

Suoranta toteaa, että peruskoulun musiikkikasvatuksen tavoitteeksi on haluttu esittää 

musiikillinen kasvatus (education trough music), johon kuuluu johdatuksia musiikillisiin 

asioihin sekä paljon muuta. Tavoitteena ei siis tulisi pitää vain musiikin opiskelua sinänsä 

ja musiikkia koskevan tiedon välittämistä. Musiikin opiskelu sinänsä tarkoittaa Suorannan 

mukaan esimerkiksi musiikinhistorian, nuottikielen ja soittotaidon opiskelua. Tärkeää olisi 

oppia myös musiikin moninaisia merkityksiä ja käyttöyhteyksiä musiikillisen kasvatuksen 

kautta.  (Suoranta, 2004, s. 174.) 

Suomalaisessa peruskoulussa on mahdollista opiskella erityisillä musiikkiluokilla 

tavallisten luokkien lisäksi. Joissain kouluissa musiikkiluokat alkavat ensimmäiseltä 

luokka-asteelta, mutta yleensä opiskelu musiikkiluokalla alkaa kahden ensimmäisen 

peruskouluvuoden jälkeen pääsykoevalinnan kautta. Musiikkiluokat on sisällytetty osaksi 

tavallisia peruskouluja ja ne ovat osa perusopetusta, johon kuuluu ylimääräisiä musiikin 

oppitunteja kolmannelta yhdeksännelle luokalle asti. Musiikkiluokkien merkitys on tärkeä, 

sillä ne tuovat elävää musiikkikulttuuria normaalin kouluelämän keskelle ja antavat 

mahtavan mahdollisuuden musiikillisesti lahjakkaille oppilaille kuorojen, orkesterien ja 

muiden musiikillisesti vaativien opetusmuotojen kautta. (Ruismäki & Ruokonen, 2006, s. 

48.) 

Rikandi kirjoittaa, että peruskoulun lisäksi myös varhaiskasvatus lasketaan Suomessa 

perusopetuksen piiriin. Yli puolet yhdestä kuuteen vuotiaista suomalaislapsista osallistuu 

päivähoitoon, jota kuntien tulee tarjota jokaiselle sitä tarvitsevalle perheelle. Päiväkotien 

musiikkikasvatus on sääntömääräistä ja kuuluu osaksi varhaiskasvatusta, mutta se on hyvin 

vapaasti säännösteltyä. Usein musiikkikasvatusta toteutetaan viikoittaisten 
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musiikkituokioiden muodossa. Ihannetilanteessa musiikkikasvatus integroituu 

varhaiskasvatuksessa jokaiseen lapsen päivään kuuluvaan tilanteeseen. Päiväkotien 

musiikkikasvatusta toteuttavat siellä työskentelevät lastenhoitajat tai lastentarhanopettajat. 

(Rikandi, 2010, s. 20.) 

3.1.1 Musiikki peruskoulun opetussuunnitelmassa 

Musiikinopetuksesta päätetään opetussuunnitelmassa, samoin kuin kaikesta peruskoulun ja 

lukion opetuksesta. Opetussuunnitelmat ovat yleensä kuntakohtaisia, ja niissä päätetään 

kasvatus- ja opetustyön tavoitteista, sisällöstä ja opetuksen järjestämiseen liittyvistä 

seikoista. Paikalliset opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen julkaisemiin 

kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin, eikä opetuksen järjestäjä voi jättää 

noudattamatta niitä tai poiketa opetussuunnitelman perusteista. (Anttila & Juvonen, 2006, 

s. 18.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS) on erikseen määritelty tavoitteet ja 

sisällöt eri luokka-asteiden musiikinopetukselle. Oppiaineena musiikin tehtävä on luoda 

edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen 

osallisuuteen. Opetuksen myötä oppilaat oppivat tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä 

eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa. Musiikillinen osaaminen 

laajenee, ja se vahvistaa myönteistä suhtautumista musiikkiin ja antaa edellytykset 

musiikin elinikäiselle harrastamiselle. (POPS, 2014, s. 142.) 

Vuosiluokilla 1 ja 2 musiikillisten taitojen ja tietojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli 

laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä 

työskentelyssä. Opetuksen sisällöt valitaan niin, että oppilaat tutustuvat musiikkityyleihin 

ja -kulttuureihin monipuolisesti. Sisältöjen tulee tukea tavoitteiden saavuttamista ja 

hyödyntää sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. (POPS, 2014, s. 

142.) 

Vuosiluokilla 3-6 oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittaen toisten 

kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. He myös oppivat 

jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia ilmiöitä ja kokemuksia sekä 

musiikkikulttuureja. Taidot laulaa, soittaa, kuunnella, liikkua ja säveltää kehittyvät. 

Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista laajenee ja syvenee. Koulussa 
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luodaan tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia ja 

monitaiteellisia kokonaisuuksia. Myönteisten oppimiskokemusten kautta rakentuu 

oppilaiden käsitys itsestä musiikillisina toimijoina. (POPS, 2014, s. 263.) 

Vuosiluokilla 7-9 musiikinopetuksen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia musiikillisen 

osaamisen ja maailmankuvan laajentamiseen.  Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan 

musiikin merkityksiä sekä jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita ja kokemuksia. 

Oppilaita ohjataan analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. 

Opetuksen tehtävä on siis myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien 

lukutaitoa. Kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja vahvistetaan 

oppilaiden toimijuutta ja ajattelua. Oppilaille annetaan tilaisuuksia oman oppimisen 

suunnitteluun ja arviointiin. Luovaan musiikilliseen ilmaisuun annetaan mahdollisuus 

yksin ja yhdessä tehden. Myös digitaalisen median käyttömahdollisuuksiin ja 

tekijänoikeuksiin tutustutaan. (POPS, 2014, s. 422.) 

Musiikki on peruskoulun kahdeksannella luokalla valinnainen aine kuvaamataidon kanssa. 

Oppilaalla on siis yksi viikkotunti joko kuvaamataitoa tai musiikkia. Lisäksi vuosiluokilla 

5-9 on kuusi viikkotuntia taide- ja taitoaineita (musiikki, kuvaamataide, käsityö ja 

liikunta), joka paikallisessa opetussuunnitelmassa voidaan jakaa näiden aineiden kesken 

yhteisesti kaikille oppilaille. Tämä kokonaisuus tai osa siitä on myös mahdollista jättää 

oppilaskohtaisesti valittaviksi taide- ja taitoaineiden syventäviksi opinnoiksi. Siitä johtuen 

osa kahdeksanluokkalaisista ei opiskele musiikkia lainkaan. Monilla 

kahdeksasluokkalaisilla sitä on yksi viikkotunti ja toisilla valinnaiskurssien ansiosta 

enemmän. (Anttila & Juvonen, 2006, s. 17–18.) Ensimmäisestä kuudenteen luokkaan 

musiikkia opettaa yleensä luokan oma opettaja. Yläkoulussa, seitsemänneltä luokalta 

alkaen, opettajana toimii musiikin aineenopettaja. (Rikandi, 2010, s. 21.) 

3.1.2 Musiikki lukion opetussuunnitelmassa 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS) mukaan lukion musiikinopetuksen 

perustana on ajatus siitä, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä 

toimintaa. Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa oman 

musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde tukee itsetuntoa, 

vahvistaa itsetuntemusta ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opiskelija oppii 

arvostamaan musiikin monipuolisia ilmenemismuotoja ja ymmärtämään musiikin 
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merkityksiä. Musiikin opiskelun kautta opiskelija saa elämyksiä, kokemuksia, tietoja ja 

taitoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Näin ollen opiskelijan musiikillinen 

sivistys lisääntyy ja hän rohkaistuu luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin 

harrastamiseen. (LOPS, 2015, s. 211.) 

Ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset ovat olennaisia asioita 

musiikin oppimisessa ja opettamisessa. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa kehittyvät 

musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot. Sosiaaliset sekä 

kommunikaatiotaidot vahvistuvat yhdessä toimiessa ja musisoitaessa. Opetuksen 

keskeisinä sisältöinä sekä työtapoina voidaan pitää laulamista, soittamista, kuuntelemista ja 

luovaa tuottamista. Opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet on 

huomioitava sisältöjen valinnassa siten, että jokaiselle löytyy mielekästä musiikillista 

tehtävää musiikin kursseilla. (LOPS, 2015, s. 211.) 

Musiikki on merkittävä osa lukion juhlia ja muita tapahtumia. Se luo kulttuuritoimintaa ja 

vahvistaa yhteisöllisyyttä. Oman ja muiden kulttuurien tuntemus syvenee musiikkia 

opiskeltaessa. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta sekä ymmärtämään 

vuorovaikutusta musiikin ja muiden taiteiden välillä. Lukion musiikin kursseilla kehittyvät 

opiskelijan valmiudet taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, 

teknologian hyödyntämiseen sekä median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun. (LOPS, 2015, 

s. 211.) 

Lukiossa on kaksi pakollista musiikin kurssia: “Musiikki ja minä” sekä “Moniääninen 

Suomi”. Lisäksi tarjotaan syventäviä kursseja, jotka ovat valinnaisia, oppiaineen 

pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään 

valtakunnallisesti kolme syventävää kurssia: “Ovet auki musiikille”, “Musiikki viestii ja 

vaikuttaa” sekä “Musiikkiprojekti”. Paikallisessa lukion opetussuunnitelmassa voidaan 

määritellä lisäksi syventäviä kursseja. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä, useiden eri 

oppiaineiden sisältöjä yhdisteleviä kursseja, menetelmäkursseja, ammatillisia opintoja tai 

lukion muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. Esimerkiksi taide-ja taitoaineisiin 

suoritettavat lukiodiplomit kuuluvat soveltaviin kursseihin. (Anttila & Juvonen, 2006, s. 

18.) 
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3.2 Erityismusiikkikasvatus 

Musiikilla on erityinen roolinsa myös erityisopetuksessa, ja musiikin terapeuttiset 

vaikutukset ovat kiistattomia (Ruismäki & Ruokonen, 2006, s. 47). 

Erityismusiikkikasvatusta tarjotaan oppilaille, joilla on erityistarpeita. Suomessa 

erityisopetuksen pääsuuntauksena on inkluusio eli erityisopetuksen sulauttaminen osaksi 

perusopetusta. Kuitenkin harvoin erityistarpeiset oppilaat hyötyvät musiikinopetuksesta, 

jota annetaan musiikkikouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Vain harvat musiikkikoulut 

tarjoavat musiikkikasvatusta, joka vaatii erityistä pedagogista osaamista. 

Erityismusiikkikasvatusta tarjotaan ainakin Erityismusiikkikeskus Resonaarissa. (Rikandi, 

2010, s. 27.) 

Esimerkkinä suomalaisesta erityismusiikkikasvatuksesta mainittakoon suomalaisten 

musiikkikasvattajien ja -terapeuttien Kaarlo Uusitalon ja Markku Kaikkosen kehittämä 

kuvionuottimenetelmä erityismusiikkikasvatuksen tarpeisiin. Tämä menetelmä helpottaa 

nuottien luvun oppimista, ja se sopii käytettäväksi myös esikoulun ja peruskoulun 

musiikinopetukseen. Kuvionuotit tuovat uusia ulottuvuuksia nuottien ja musiikin muotojen 

hahmottamiseen ja se kehittää motorisia ja koordinaatiokykyjä erityisoppilaiden kanssa. 

(Ruismäki & Ruokonen, 2006, s. 47–48.) 

3.3 Musiikin ammattiopetus 

Musiikin ammattiopetus on toiseen asteen ammatillista opetusta sekä korkeakouluopetusta. 

Korkeakouluopetus jakaantuu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamaan 

musiikinopetukseen. Toisen asteen musiikillinen ammattikoulutus kuuluu kulttuurialan 

koulutukseen, josta voi valmistua joko muusikon tai musiikkiteknologian linjalta. 

Koulutusta tarjotaan 15 eri konservatoriossa eri puolilla Suomea, ja opetettavia 

kokonaisuuksia ovat klassinen, pop/jazz, musiikkiteknologia, kansanmusiikki ja tanssi. 

Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä useissa työpaikoissa musiikkikentällä, ja 

hänellä on valmius musiikin opiskeluun ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. (Rikandi, 

2010, s. 27.) 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella esimerkiksi musiikkipedagogiksi tai 

musiikinohjaajaksi. Ammattikorkeakouluopinnot ovat käytännönläheisiä ja vastaavat 

kentän työllisyystilanteeseen (Rikandi, 2010, s.28). Valmistuttuaan opiskelija voi 
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työskennellä esimerkiksi oman instrumenttinsa opettajana musiikkiopistossa. 

Sibeliusakatemia on Suomen ainut musiikkiyliopisto, jonka opetustarjonta on hyvin laaja. 

Yliopistotasoista musiikinopetusta tarjoavat myös Oulun, Jyväskylän ja Helsingin 

yliopistot. (Rikandi, 2010, s. 28–29.) 

3.4 Taiteen perusopetus 

Suomessa musiikin harrastusmahdollisuuksista vastaa laajimmin taiteen perusopetus. 

Kososen mukaan musiikinopetus peruskoulussa ja lukiossa tähtää oppilaiden aktiiviseen 

musiikkisuhteen muotoutumiseen ja omatoimiseen musisointiin motivoimiseen (Kosonen, 

2009, s. 157). Tavoitteena siis on, että oppilailla viriäisi kiinnostus musiikkiin positiivisena 

harrastuksena jo kouluaikana, mutta myös sen jälkeen. Harrastaminen voi olla 

tavoitteellista omien laulu- ja soittotaitojen kehittämistä yksin, erilaisissa yhtyeissä ja 

orkestereissa tai esimerkiksi säveltämistä ja sovittamista. (Kosonen 2009, s. 157.)  

Vuonna 1992 säädetyn lain mukaan taiteen perusopetuksella tarkoitetaan “tavoitteellista ja 

vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja 

nuorille”. Siitä on tullut vakiintunut peruskoulun ja lukion taide- ja taitoaineiden 

perusopetusta täydentävä järjestelmä. (Kangas & Halonen, 2015, s. 199.) Opetus on 

tavoitteellista ja opinnot kehittävät itseilmaisun taitoja ja osaamista valitulla taiteen osa-

alueella tähdäten myöhempään ammatilliseen tai yliopisto-opiskeluun. Musiikin kentällä 

taiteen perusopetusta tarjoavat useimmiten musiikkikoulut, joihin osallistuminen on 

vapaaehtoista ja yleensä maksullista, kuitenkin usein valtion tukemaa. (Rikandi, 2010, s. 

17.) 

Rikandi kertoo, että Opetushallitus on säätänyt opetussuunnitelman myös taiteen 

perusopetukseen. Opetussuunnitelma pohjautuu opiskelijalähtöiseen, aktiiviseen 

oppimiseen. Suunnitelman ydin antaa muodon paikallisiin suunnitelmiin, jotka ovat 

koulutuksen tuottajien, yleensä kunnallisen sekä yksityisen koulutuksen tarjoajan, 

yhteistyössä tekemiä. Opettajat osallistuvat paikallisten suunnitelmien tekoon ja heillä on 

suuri päätäntävalta opetuksen sisältöjen ja käytettävien opetusmetodien valinnassa. 

(Rikandi, 2010, s. 17.) 

Musiikkiopistojen ja konservatorioiden verkosto on levittäytynyt koko maahan. 

Musiikkikoulut ovat erikoistuneet länsimaiseen taidemusiikkiin, populaari- ja jazz -
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musiikkiin tai kansanmusiikkiin tai ne tarjoavat opetusta useista eri musiikkityyleistä. 

Opetushallitus on antanut viitteellisen opetussuunnitelman musiikkiopistoissa ja 

konservatorioissa tehtävää musiikin opetusta varten. Opetussuunnitelmia on kahta eri 

tyyppiä, yleinen ja laajennettu suunnitelma. Yleinen suunnitelma painottaa hyvää, 

elinikäistä suhdetta musiikkiin opetuksen tavoitteet määrittyvät jokaisen opiskelijan 

yksilöllisistä lähtökohdista. Laajennetussa opetussuunnitelmassa käsitellään lisäksi 

erityiskykyjä, joita tarvitaan ammatti- tai yliopistotasoiseen musiikin opiskeluun 

tähdättäessä. (Rikandi, 2010, s. 25.) 

Opetuksen kiintopiste on opiskelija-opettaja -lähtöisessä opetuksessa, mutta opetustavat 

vaihtelevat eri instituutioissa ja myös pienimuotoinen ryhmäopetus tai laajempi opetus, 

kuten kuoroissa ja orkestereissa tapahtuva opetus, on mahdollista. Opetusta tarjotaan 

kaikissa eri instrumenteissa sekä laulussa, ja tyylilajeina ovat klassinen, jazz, 

kansanmusiikki ja rock. Instrumentti- ja lauluopintojen lisäksi tarjontaan kuuluu musiikin 

teorian ja musiikin historian opetusta. (Rikandi, 2010, s. 26.) 

Taiteen perusopetusta tarjotaan musiikkiopistojen ja konservatorioiden lisäksi 

aikuisopetuskeskuksissa sekä kansanopistoissa. Tällöin voidaan puhua myös aikuisille 

suunnatusta, vapaamuotoisesta musiikin opetuksesta, joka tarjoaa aikuisille suuren määrän 

mahdollisuuksia kehittää itseään ilman edellytyksiä aiemmalle osaamiselle. Taiteen 

perusopetuksen tavoitteena on tällöin tuottaa tietoa taiteista, inspiroida ja antaa kykyjä 

taiteelliseen itseilmaisuun. Lisäksi taiteen perusopetusta tarjoavat myös avoimet yliopistot 

ympäri maan. Myös seurakunnat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia musiikin 

harrastamiseen, ja joillain seurakunnilla on myös oma musiikkikoulu musiikin 

perusopetusta varten. (Rikandi, 2010, s. 27.) 

3.5 Tulevaisuuden haasteet musiikkikasvatuksessa 

Ruismäen ja Ruokosen mukaan suomalaisissa kouluissa kasvava monimuotoisuus on 

nykyaikaa. Joukkoviestinnässä ja maailmanlaajuisessa yhteistyössä on tapahtunut suuria 

muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa Euroopan unioniin kuulumisen ja kansainvälisen 

kehityksen myötä. Koulujen täytyy kohdata nämä muutokset ja musiikkikasvatus tarjoaa 

todella hyvän keinon kasvattaa oppilaiden turvallisuuden tunteita, auttaa 

keskittymisongelmissa ja kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa sekä uudenlaisen 

teknologian käytössä. Musiikkikasvatuksella on tärkeä tehtävä musiikillisten taitojen 
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kehittämisessä, mutta myös opiskelijoiden monimuotoisuuden hyväksymisessä. (Ruismäki 

& Ruokonen, 2006, s. 63.) 

Toivanen toteaa, että nykyään samassa luokkahuoneessa saattaa olla oppilaita useista eri 

kulttuureista ja etnisistä ryhmistä. Joissakin kouluissa maahanmuuttajataustaiset oppilaat 

ovat jo enemmistöä. Opetuksessa tulisi siis pyrkiä huomioimaan kaikkien oppilaiden 

erilaiset taustat, vaikka koululaitoksella onkin tärkeä tehtävä kansallisen kulttuurin ja 

perinteen opettamisessa. Musiikinopetuksessa olisi hyvä löytää tilaa myös muulle kuin 

vain kansallisen tai länsimaisen musiikin opetukselle. Tällaisiin tilanteisiin on usein 

esitetty ratkaisuksi monikulttuurista musiikkikasvatusta. Opetuksen sisältöjä miettiessä 

täytyy pohtia, kuinka pystymme kohtaamaan erilaisuuden, esimerkiksi erilaiset tavat tehdä 

ja kokea musiikkia. Tärkeää on, että kulttuurinen monimuotoisuus voitaisiin nähdä 

mahdollisuutena ja rikkautena ongelmien sijaan. (Toivanen, 2009, s. 326–327.) 

Yksi uusi suuntaus suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut hallinnon keskittäminen. 

Koulutuksen osalta valtaa on siirretty kunnalliselle tasolle niin, että kunnat voivat tehdä 

omia opetussuunnitelmia ja kehittää oppimisympäristöjä tehokkaasti. Tämä joustavuus ei 

ole aina hyvä asia paikalliselle musiikinopetukselle, vaikka se laajentaa paikallisen 

hallinnon mahdollisuuksia peruskoulun ja yliopisto-opetuksen tasolla. Ruismäen ja 

Ruokosen mukaan päättäjillä tulee siis olla parempi ymmärrys musiikin vaikutuksista eri 

opetuksen tasoilla, jotta he voivat kasvattaa musiikinopetuksen määrää. (Ruismäki & 

Ruokonen, 2006, s. 63.) 

Jotkin asiantuntijat näkevät tulevaisuudessa uhkakuvia taide- ja taitoaineisiin liittyen. 

Tulevaisuudessa nähdään uhkakuva, jossa luokanopettajakoulutus tarjoaa vain muutamia 

opintopisteitä musiikista, kuvataiteesta ja käsityöstä. Toinen uhkakuva liittyy siihen, että 

koulujen tuntijako lopulta hävittää taide- ja taitoaineiden aineenopettajien virat. Nykyisessä 

yleissivistävässä koulutuksessa opetustuntimäärien vähäisyys saattaa oppilaat eriarvoiseen 

asemaan, sillä läheskään kaikki eivät saa ammattitaitoista taide- ja taitoaineiden opetusta. 

Taide- ja taitoaineet ovat kuitenkin olennaisia ja tärkeitä yleissivistyksen osa-alueita, jotka 

vaikuttavat keskeisesti kansallisen kulttuurin kehittymiseen. (Suomi, 2009, s. 87.) 
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4 MUSIIKKIKASVATUS SAMBIASSA 

Sambiassa musiikkikasvatusta toteutetaan laajimmin perusopetuksen alla. Kuten 

Suomessa, myös Sambiassa musiikki kuuluu peruskoulun ja lukion opetukseen, ja sen 

sisällöstä ja tavoitteista on määrätty koulujen opetussuunnitelmissa. Koska koulujen 

ulkopuolinen musiikkikasvatuksesta on saatavilla vain vähän tietoa, olen jättänyt sen 

käsittelyn pois tutkielmastani. Seuraavassa kerron ensin hieman perustietoa Sambiasta, 

jonka jälkeen käsittelen tarkemmin musiikinopetusta sambialaisessa peruskoulussa ja 

lukiossa sekä musiikin ammattiopetusta. Lopuksi perehdyn myös musiikkikasvatusta 

koskeviin haasteisiin. 

4.1 Sambia 

Sambia on kahdeksan naapurimaan ympäröimä valtio Keski-Afrikan eteläosassa. Se 

tunnetaan yhtenä Afrikan suurimmista kuparintuottajista sekä Victorian putousten 

kotimaana. Sambia on kooltaan 753 620 neliökilometriä, ja maassa on arviolta 13 474 595 

asukasta.  Sambia on yksi kaupungistuneimmista Sub-Saharan alueen maista. Noin 43 

prosenttia maan asukkaista asuu kaupungeissa, ja luku on kasvanut tasaisesti viime 

vuosina. Sambian rajanaapureita ovat Tansania, Malawi, Mosambik, Zimbabwe, 

Botswana, Namibia, Angola ja Kongon demokraattinen tasavalta. (BBC News, 2016; 

Republic of Zambia, 2016.) 

Sambia kuului 1800-luvulta vuoteen 1964 Iso-Britanniaan, ja tuolloin sitä kutsuttiin 

nimellä Pohjois-Rhodesia. Siirtomaa-aika päättyi ja Sambia itsenäistyi vuonna 1964. 

Itsenäistymisen aikaan Sambiaa pidettiin muun muassa kuparilähteidensä ansiosta yhtenä 

lupaavimmista ja hyvinvoivimmista Sub-Saharan alueen maista. Maan talouden tilanne 

kuitenkin huononi 70-luvulla ja 90-luvulle tultaessa maa kuului jo maailman köyhimpiin. 

Viime vuosina taloudellinen tilanne on kuitenkin kohentunut. (Sandlane, 1989, s. 2; 

Ministry of Information and Broadcasting Services, 2016.) 

Sambian uskonnoista kristinusko on suurin, sillä väestöstä noin 60 prosenttia on kristittyjä. 

Myös muslimeja ja hinduja kuuluu väestöön sekä pieni määrä luonnonuskontojen 

kannattajia. Englanti on virallinen kieli, mutta Sambiassa puhutaan myös useita 

heimokieliä, joista tärkeimpinä mainittakoon bemba, tonga, nyanja, lozi, kaonde, lunda ja 

luvale. Kouluissa englantia käytetään yleisesti opetuskielenä. Koulujen ja yleisesti koko 
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Sambian koulutusjärjestelmän kehitykseen on vaikuttanut suuresti maahan saapuneiden 

kristittyjen lähetyssaarnaajien koulutuksen saralla tekemä työ. (Gray, 2003, s. 2; Simposya, 

s. 129; Sandlane, 1989, s. 13.) 

Perusopetus valtion kouluissa on Sambiassa ilmaista. Lapset aloittavat koulunkäynnin noin 

7-vuotiaina. Kouluvuosi alkaa tammikuussa ja päättyy joulukuuhun. (Project Luangwa, 

2011.) Alle kouluikäiset voivat osallistua esiopetukseen, jota järjestetään ainoastaan 

yksityisellä sektorilla. Esikoulu valmistaa lasta kouluun, mutta pääpaino toiminnassa on 

leikillä, ja yhteistyötä kodin kanssa korostetaan. Musiikin opetuksen käytännöt vaihtelevat 

esikouluissa koulukohtaisesti. Vain harvat sambialaislapset osallistuvat esiopetukseen, 

muun muassa tarjonnan vähäisyyden tai taloudellisten ongelmien vuoksi. (Mumpuka, 

2009, s. 1; Educating our future, s. 7.) 

Sambialainen peruskoulu jakaantuu kolmeen osaan, ensimmäisenä seitsemän vuotta 

kestävään perusopetukseen (primary school), sen jälkeen kaksi vuotta kestävään junior 

high schooliin ja viimeisenä kolme vuotta kestävään senior high schooliin. Opiskelija voi 

myös jättää senior high schoolin käymättä ja mennä suoraan ammattikoulutukseen. 

Yliopistoihin pääsee kuitenkin vain senior high schoolin päättäneet opiskelijat. Sekä 

seitsemännen että yhdeksännen luokan päätteeksi järjestetään kokeet, jotka tulee läpäistä 

seuraavalle asteelle päästäkseen. (Classbase, 2012.) 

4.2 Musiikkikasvatus sambialaisessa peruskoulussa ja lukiossa 

Sambialaiseen musiikkikasvatukseen ovat vaikuttaneet sambialaisen alkuperäisen musiikin 

lisäksi vahvasti kirkot. Lähetyssaarnaajat toivat Sambiaan kolmi- ja neliäänisiä 

harmonioita sisältävän kuoromusiikin sekä hymnit, joista tuli osa koulujen musiikkia, 

etenkin lähetyssaarnaajien perustamissa kouluissa. Jotkut afrikkalaiset opettajat ja 

kirkolliset johtajat oppivat lukemaan nuotteja, etenkin solfaamista, joka levisi niin 

kirkkoihin kuin kouluihinkin. Useista eri kristillisistä kirkoista tulleet lähetyssaarnaajat 

levittivät siis musiikkikulttuuriaan ympäri maata. (Sianagowa, 2016.) 

Jotkut paikalliset musiikinopettajat menivät opiskelemaan musiikkia ulkomaille valtion 

tukemana tai erilaisten yhteistyöprojektien kautta. Myöhemmin he palasivat parantamaan 

koulujen ja kirkkojen musiikkia sekä toimimaan etnomusikologeina ja musiikillista 
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taideopetusta puolustavina aktivisteina. Musiikkikasvatuksen kenttä oli näin ollen saanut 

alkunsa ja sen tulevaisuus näytti valoisalta. (Sianagowa, 2016.) 

Musiikkikasvatuksen käytännöissä jäljitellään kansallisia laajempia kasvatuksen 

käytäntöjä. Suurin osa kouluissa opetettavasta musiikista perustui aiemmin eurooppalaisiin 

suunnitelmiin ja kulttuuriin. Kuilu paikallisten yhteisöjen musiikin ja kouluissa opetettavan 

musiikin välillä oli suuri. Tästä on kuitenkin pyritty pääsemään eroon musiikin 

opetussuunnitelmia muokkaamalla. Opetushallituksen antamassa selonteossa Educating 

our future näkyy hallituksen positiivinen asenne ja halu parantaa taiteiden opetusta. 

Dokumentissa korostetaan nuorten isänmaallisuutta ja sambialaista kulttuuriperinnettä 

vaalivaa suhtautumista, joka tapahtuu taiteiden opiskelun kautta. (Sianagowa, 2016.) 

Lukio-opetus tarkoittaa Sambiassa vuosiluokkia 10–12 eli senior high schoolia. Se 

valmistaa opiskelijoita korkeakoulutukseen sekä työelämään. Musiikin osalta lukion 

opetussisältöjä ovat musiikinteoria, neliäänisyys, kontrapunkti, auditiivinen oppiminen, 

musiikinhistoria, sävellys- ja sovitustekniikat, muotoanalyysi ja käytännön 

musisointi.  Lukiossa musiikin opiskelu on vapaaehtoista. Valitettavasti musiikin 

oppiainetta ei ole tarjolla jokaisessa sambialaisessa lukiossa. (Mumpuka, 2009, s. 1–2.) 

4.2.1 Musiikki peruskoulun opetussuunnitelmassa 

Peruskoulun 1–7 luokkien opetussuunnitelmassa musiikki kuuluu Creative and Technology 

Studies -opintokokonaisuuteen yhdessä neljän muun oppiaineen (käsityö, taide ja design, 

kotitalous ja psyykkinen opetus) kanssa. Tässä opintokokonaisuudessa korostetaan 

luovuuden kehitystä, opiskelijan analyysi- ja ongelmanratkaisukyvyn sekä tutkimustaitojen 

kehitystä. Näiden taitojen kehittämiseksi on opetussuunnitelmassa listattu muutamia 

opetusmetodeja, kuten demonstraatio, projektityö, havainnointi, kenttätyö, ryhmätyöt ja 

itsenäinen työskentely. (Zambia basic education syllabi, 2003, s. 52.) 

Opetussuunnitelmassa määritellään myös opetuskokonaisuuden tavoitellut tulokset, joista 

mainitsen musiikkiin läheisimmin liittyvät. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

kunnioittaa ja ylläpitää sambialaista taidetta ja käsityötä. Opiskelijan tulee osoittaa 

musiikillista lahjakkuutta, luovuttaa, kykyä itseilmaisuun ja estetiikkaan. Tavoitteena on 

myös kehittää koordinaatio- ja korrelaatiokykyä, mielikuvitusta, havainnointia ja 

itseilmaisua. Kommunikaatiokyvyn tulee kehittyä siten, että opiskelija pystyy ilmaisemaan 
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itseään monipuolisesti niin visuaalisesti, symbolisesti kuin kielellisesti. (Zambia basic 

education syllabi, 2003, s. 53.) 

Opetussuunnitelmassa määritellään myös tarkemmat luokkakohtaiset opetuskokonaisuudet 

ja oppimistavoitteet, jotka mainitsen tässä musiikin osalta. Ensimmäisellä luokalla 

musiikin ja esiintymisen tavoitteena on omaksua musiikin arvostusta, tietoja ja asenteita 

(Zambia basic education syllabi, s. 55). Opiskelija kehittää musiikillisia taitojaan parantaen 

musiikillista lahjakkuutta, luovuutta, itseilmaisua ja estetiikkaa. (Zambia basic education 

syllabi, 2003, s. 55.) 

Musiikin opetus sisältää ensimmäisellä luokalla kuuntelua, laulua, liikuntaa ja tanssia. 

Kuuntelu eli äänten kokeminen sisältää ympäristön äänien kuuntelua sekä eri äänten avulla 

musiikin tuottamista. Laulaminen sisältää perinteisten laulujen laulamista, joiden aiheina 

ovat muun muassa HIV ja Aids (Zambia basic education syllabi, 2003, s. 55–56.). Tanssiin 

ja liikuntaan sisältyy kehollisen ilmaisu ja tanssiminen perinnemusiikkiin sekä lyyrinen 

ilmaisu tanssin, roolileikkien ja laulujen kautta (Zambia basic education syllabi, 2003, s. 

55–56).  

Toisen luokan musiikin yleistavoitteet ovat samat kuin ensimmäisellä luokalla. Tarkat 

opiskeltavat sisällöt ovat kuitenkin erilaiset. Luonnon ääniä kuuntelemalla ja ääntä 

tuottamalla opiskelijan tulee säveltää lauluja. Laulamisen tavoitteena on opetella useita eri 

lauluja ja esittää niitä ryhmässä. Laulujen aiheina on toisella luokalla HIV, Aids ja lasten 

hyväksikäyttö, sekä uutena korruptio. Tavoitteisiin kuuluu myös tanssiminen perinteiseen 

musiikkiin sekä helppojen instrumenttien soittaminen. (Zambia basic education syllabi, 

2003, s. 59.) 

Kolmannella luokalla musiikin opiskelun tavoitteena on erilaisten äänten kuuntelu ja 

tuottaminen, eri aiheisten perinnelaulujen laulaminen ja liikkeiden liittäminen lauluun, 

tanssien tekeminen sekä soitinten soittaminen. Aiempien tavoitteiden lisäksi neljännellä 

luokalla tavoitteisiin kuuluu myös perinnelaulujen tarkoituksesta sekä ympäristöstä 

löytyvistä soittimista keskusteleminen. Viidennellä luokalla uutta on perinteisten 

harmonioiden lisääminen laulamiseen. Opiskelijat myös oppivat kuvaamaan sambialaisen 

musiikin muotoa ja tyylejä. Musiikin opiskeluun sisältyy tällöin myös sovittaminen. 

(Zambia basic education syllabi, 2003, s. 62, 66, 70–71.) 
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Kuudennella luokalla musiikin opiskeluun kuuluu afrikkalaisen musiikin kuuntelu, 

analysointi ja säveltäminen. Tällöin opiskellaan myös musiikkiin liittyvien tanssien tekoa 

sekä yhteismusisointia soittamalla ja laulamalla. Säveltämisen opiskeluun on määritelty 

tietyt lyriikoiden asiasisällöt. Seitsemännellä luokalla osaamista laajennetaan 

afrikkalaisesta musiikista maailmanmusiikkiin kuuntelemalla ja analysoimalla 

maailmanmusiikkia. Opiskelijoiden tulee myös tuottaa itse musiikkia, nyt eri 

maailmanmusiikkien keinoja käyttämällä. (Zambia basic education syllabi 2003, s. 75, 78.) 

4.2.2 Musiikki lukion opetussuunnitelmassa 

Seitsemännen luokan jälkeen opiskelija siirtyy junior high schooliin eli kahdeksannelle 

luokalle. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan musiikinopetusta varten on laadittu 

erillinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmassa (Music Syllabus) määritellään 

musiikinopetuksen tavoitteiksi nuorten sambialaisten musiikillisen ilmaisun kehittäminen, 

joka toteutetaan erilaisten musiikillisten kokemusten kautta. Musiikinopetus on jaettu 

kolmeen sisältöalueeseen, jotka ovat esittäminen, säveltäminen ja kuunteleminen. 

Esiintymiseen sisältyy kehon käyttö instrumenttina, äänenkäyttö, luonnon äänten 

hyödyntäminen sekä soittaminen. Säveltämiseen sisältyy improvisaation kautta omien 

musiikillisten ideoiden kehittäminen ja kommunikaatio säveltämisen ja sovittamisen 

avulla. Kuuntelu sisältää äänten, musiikin ja esitysten analyyttistä kuuntelua. (Music 

syllabus, 1997, s. 3.) 

Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan musiikinopetukselle on määritelty kymmenen 

yleistavoitetta. Tavoitteena on muun muassa kehittää opiskelijan musiikin esteettistä 

sensitiivisyyttä riippumatta hänen musiikillisesta lahjakkuudestaan ja taidoistaan. 

Musiikillisesti lahjakkaiden opiskelijoiden taitoja pyritään kehittämään edelleen. 

Tavoitteena on tarjota jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus musiikin monipuoliseen 

kokemiseen ja tekemiseen. Musiikin opetuksella tavoitellaan myös sambialaisen 

kulttuuriperinnön siirtymistä seuraaville sukupolville sekä annetaan opiskelijalle 

musiikillista nautintoa ja tyydytystä, josta hän voi hyötyä läpi elämän. (Music syllabus, 

1997, s. 5.) 

Viimeisten lukiovuosien (10,11,12) eli senior high schoolin musiikin opetussuunnitelmaa 

ei löytynyt, joten sen tarkempi läpikäynti on mahdotonta. Musiikin opiskelu on myös näillä 
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luokilla mahdollista, kuitenkin valinnaista (Sianagowa). Tarjonta ja suunnitelmat voivat 

vaihdella eri lukioissa (Sianagowa). 

4.3 Musiikin ammattiopetus 

Korkeakoulutuksen ajatellaan olevan keskeisessä osassa maan taloudellisen ja sosiaalisen 

kehityksen kannalta. Korkean asteen instituutioiden toiminta ja niiden opiskelijat edistävät 

ja säilyttävät yhteiskunnan älyllisiä, tutkimuksellisia, kulttuurisia ja taiteellisia 

pyrkimyksiä. Korkean asteen instituutioilta edellytetään tarmokasta, pitkäjänteistä ja 

kriittistä arviointia yhteiskunnan aiemmista ja nykyisistä saavutuksista ja näin ollen 

tulevaisuuden suunnan ja kehittämisen kartoitusta. (Educating our future, s. 88.) 

Sambian yliopistoista Rusangu University tarjoaa musiikin kolmannen asteen koulutusta 

kolmessa eri koulutusohjelmassa. Tutkinnot ovat seuraavat: Bachelors of Arts (Music), 

Bachelors of Arts (Music with education) ja Bachelors of Education in Music (B. Ed Mu-

sic). Näistä ensin mainittu on nelivuotinen koulutusohjelma, joka tarjoaa opetusta niille 

opiskelijoille, jotka haluavat opettaa musiikkia kouluissa tai työskennellä muilla musiikin 

alueilla. Bachelors of Arts (Music and education) -koulutusohjelma on tarkoitettu Evelyn 

Hone Collegessa toisen asteen musiikin ammattitutkinnon suorittaneille. Koulu tarjoaa 

myös yläasteen ja lukion musiikinopettajan tutkinnon, joka koostuu musiikin teorian 

opinnoista ja käytännön musisoinnin kursseista. (Sianagowa, 2016.) 

Musiikinopettajan opintoja tarjoaa myös Lusakassa sijaitseva The University of Zambia, 

The National In-Service Teachers college (NISTICOL) Chalimbanassa sekä Kasamassa 

sijaitseva Northern College. Toisen asteen musiikinopetusta tarjoavat useat eri 

oppilaitokset, kuten Evelyn Hone College of Applied Arts and Commerce. Siellä tarjotaan 

kolmevuotista yläasteen ja lukion musiikinopettajan tutkintoa, johon kuuluu olennaisesti 

myös englannin kielen opinnot. Koulu tarjoaa myös kaksivuotisen tutkinnon, joka 

valmistaa muusikon tehtäviin. (Sianagowa, 2016.) 

4.4 Haasteet musiikinopetuksessa 

Bulfinin mukaan yleisiä haasteita sambialaisessa koulutusjärjestelmässä on useita. 

Päähaasteet liittyvät köyhimpien kansalaisten koulutuksen mahdollistamiseen. Suurimman 

haasteen laadukkaaseen koulutukseen pääsylle kohtaavat kaupungin ulkopuolella asuvat 
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köyhien perheiden lapset ja orvot. Kehitettävää on myös koulutukseen liittyvässä 

tutkimuksessa, esimerkiksi yhteisöjen koulujen määrän ja saavutusten arvioinnissa 

verrattuna valtion kouluihin ja yksityisiin kouluihin. Sambian haasteena on myös riittävän 

monien opiskelijoiden valmistuminen niiltä aloilta, joille tarvittaisiin tällä hetkellä eniten 

työvoimaa. Näitä aloja ovat esimerkiksi luonnonvara-ala sekä maatalous. (Bulfin, 2012, s. 

7.) 

Myös musiikin opetukselle on määritelty omat haasteensa. Vaikka musiikinopetus 

määritellään tärkeäksi ja tavoitteelliseksi sambialaisissa opetussuunnitelmissa, valtion 

kouluilla ei ole kunnollisia taiteiden opetuksen ohjelmia (Kakanda, Mubita, Muyunda, 

Nayame & Nyirenca, 2005, s. 169). Tarjolla ei ole riittävästi oppikirjoja, välineitä ja muita 

taiteiden opiskelun kannalta välttämättömiä materiaaleja. Vaikka Sambiassa valmistuu 

vuosittain opettajia musiikin koulutusohjelmista, todellisuudessa musiikin opetus on 

puutteellista. Vaikka etniset kulttuurit, tavat ja perinteet on määritelty arvokkaaksi 

perinnöksi, jota taiteen opetuksessa tulisi vaalia, koulujen ja yhteisöjen välillä ei ole 

tarkoituksellista yhteyttä, jonka kautta kulttuuriperinnöstä voitaisiin oppia. (Kakanda ja 

muut, 2005, s. 169.) 

Munalula Kakanda yhdessä muiden tutkijoiden kanssa toi esiin näitä musiikin opetuksen 

ongelmia ja haki niihin vastauksia tutkimuksessaan. Musiikin roolille oppiaineena annettiin 

tutkimuksessa useita eri määritelmiä. Musiikkia pidettiin muun muassa virkistyksenä ja 

motivaation lähteenä muiden oppiaineiden opiskelun ohessa. Sitä pidettiin myös 

kulttuuriperinnön arvostuksen oppimisen välineenä, tärkeiden aiheiden käsittelyn keinona 

sekä ryhmähengen nostattajana. (Kakanda ja muut, 2005, s. 171.) 

Tutkimuksessa tuli ilmi musiikin opetuksen ongelmia, kuten musiikinopettajien kokema 

vähäinen valtiolta saatu tuki, kuten vähäinen instrumenttien hankintaan saatu apu. 

Ongelmallisena koettiin myös se, että musiikin oppiaineesta ei järjestetä kokeita 

seitsemännen luokan jälkeen samoin kuin muista oppiaineista. Tästä johtuu ajatus, ettei 

musiikki olisi tärkeä oppiaine lapsen menestyksen kannalta. Joissain kouluissa musiikkia ei 

pidetä tärkeänä oppiaineena ja sen opetus on lakkautettu. (Kakanda ja muut, 2005, s. 172.) 

Musiikkikasvatuksen kenttää tulisi myös tasapuolistaa kaupungissa ja kaupunkien 

ulkopuolella opiskelevien oppilaiden välillä. Musiikin oppiaineesta järjestetään kokeet 

yhdeksännen ja kahdennentoista opiskeluvuoden jälkeen. Opetussuunnitelma pohjautuu 

näillä luokilla länsimaiseen musiikkiin ja instrumentteihin, joiden käyttöön ei kaupunkien 
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ulkopuolella opiskelevilla ole mahdollisuutta. Muutenkin modernien välineiden puutetta 

korostettiin ja musiikkikasvattajien välistä verkostoitumista ja ideoiden vaihtoa kaivattiin. 

(Kakanda ja muut, 2005, s. 173.) 

Valitettavasti musiikinopetukseen on suhtauduttu negatiivisesti koulujen lisäksi myös 

yhteisöissä. Musiikkia pidetään helppona oppiaineena ja sen opetuksen ajatellaan olevan 

turhaa, sillä musiikillisesti lahjakkaat pystyvät menestymään musiikkiuralla ilman koulussa 

saatavaa opetusta. Toisinajattelijoitakin onneksi löytyy, ja jotkut ajattelevat, ettei koulu ole 

koulu ilman musiikkia. Musiikinopettajatkin suhtautuvat asiaan vaihtelevasti, sillä jotkut 

ovat jopa jättäneet musiikin opettamisen ja siirtyneet opettamaan jotain “tärkeämpää” 

oppiainetta. Opettajien tulisi siis arvostaa musiikkia oppiaineena enemmän. (Kakanda ja 

muut, 2005, s. 174–175.) 

Musiikinopetuksen hinta kouluille on ymmärretty eri tavoin. Toiset ajattelevat oppiaineen 

tulevan liian kalliiksi, sillä materiaalit ja länsimaiset soittimet ovat kalliita. Toiset 

ajattelevat, että musiikin opetus voidaan toteuttaa myös perinteisin soittimin, mikä myös 

edesauttaa kulttuuriperinnön säilymistä. (Kakanda ja muut, 2005, s. 175.) 

Tutkimuksen mukaan Sambiassa suhtaudutaan musiikinopetukseen hyvin vaihtelevasti, ja 

olisi tärkeää, että opetushallitus osallistuisi aktiivisemmin musiikin opetuksen 

toteutukseen.  Musiikin opetusta tulisi pyrkiä kehittämään erilaisten tahojen yhteistyössä, 

kuten opettajien, oppilaiden vanhempien, musiikkiasiantuntijoiden ja ammattimuusikoiden 

yhteistyönä. Musiikinopiskelua perinteisin instrumentein tulisi kehittää, samoin 

yhdeksännen ja kahdennentoista vuosiluokan kokeita sekä musiikin yliopisto-opetusta. 

(Kakanda ja muut, 2005, s. 175–176.) 

Bulderin mukaan sambialaisessa koulutusjärjestelmässä on haasteensa, mutta hallitus on 

hyvin motivoitunut ja halukas kehittämään ja parantamaan sitä. Rakenteellisia uudistuksia 

on tehty ja hallituksella on paljon uusia suunnitelmia koulutusjärjestelmän parantamiseksi. 

Yhdessä opetusministeriön kanssa hallitus pyrkii parantamaan perusopetuksen laatua 

esimerkiksi lisäämällä yhteisöjen aktiivisuutta koulutuksen tuottamisessa. Hallituksen 

päämääränä on elinikäisen oppimisen tavoite, joten myös koulujen ulkopuoliseen 

opetukseen halutaan panostaa. (Bulder, 2007, s. 9, 11, 35.) 
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5 MUSIIKKI OSANA KULTTUURIA JA KASVATUSTA 

Kandidaatin tutkielman sisältö useiden eri kirjallisten lähteiden ja tutkimuksien valossa 

osoittaa, että sekä Suomessa että Sambiassa musiikkikasvatuksen toteutus nähdään 

tärkeänä osana maan kulttuuriperinnön siirtämisessä ja vaalimisessa. Musiikkikasvatuksen 

avulla välitetään kummankin maan omaleimaista musiikkikulttuuria yhä uusille 

sukupolville. Esimerkiksi Sambiassa hallituksen tekemässä selonteossa Educating our 

future korostetaan nuorten isänmaallisuutta ja sambialaista kulttuuriperinnettä vaalivaa 

suhtautumista, joka tapahtuu taiteiden opiskelun kautta (Sianagowa, 2016). Seuraavaksi 

vertailen hieman suomalaista ja sambialaista musiikkikasvatusta sekä musiikin 

opetussuunnitelmia. 

5.1 Suomalaisen ja sambialaisen musiikkikasvatuksen vertailua 

Kummassakin maassa on tarkat opetussuunnitelmat määrittämään ja ohjaamaan käytännön 

työtä oppilaitoksissa. Musiikkikasvatusta toteutetaan niin peruskoulussa, lukiossa, 

ammattioppilaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin. Anttila ja Juvonen (2006) kirjoittavat, 

että Suomessa musiikinopetuksen, samoin kuin muunkin peruskoulun ja lukion opetuksen, 

kasvatus- ja opetustyöstä, sen tavoitteista, sisällöistä ja muista opetuksen järjestämiseen 

liittyvistä seikoista päätetään opetussuunnitelmassa, joka on yleensä kuntakohtainen. 

Samoin Sambiassa jokaisessa koulussa opetus perustuu opetussuunnitelmiin, ja ne voivat 

poiketa toisistaan koulukohtaisesti. 

Suomessa taiteen perusopetus on laissa määritelty ja tarkkaan opetussuunnitelmien 

raamittamaa, laaja-alaista opetusta, joka kattaa koko maan. Kangas ja Halonen (2015) 

kirjoittavat, että sen voidaan lain mukaan määritellä olevan “tavoitteellista ja vuosittain 

etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille”. He 

toteavat sen olevan vakiintunut järjestelmä, joka täydentää peruskoulun ja lukion taide- ja 

taitoaineiden opetusta. (Kangas & Halonen, 2015, s. 199.) Rikandin mukaan Suomessa 

taiteen perusopetusta tarjoavat musiikin kentällä useimmiten musiikkikoulut. 

Musiikkikoulujen toimintaan osallistuminen on vaapaehtoista ja usein maksullista, yleensä 

kuitenkin valtion tukemaa. (Rikandi, 2010, s. 17.) Sambiassa puolestaan koulujen 

ulkopuolinen musiikinopetus on vähäisempää ja siitä pääsee osaksi vain pieni osa 

väestöstä. Sianagowa mainitsee sambialaista musiikkikasvatusta käsittelevässä 
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artikkelissaan (2016) vain yhden musiikkikoulun (Ngoma Dolce Academy), joka järjestää 

taiteen perusopetuksen kaltaista koulun ulkopuolella tapahtuvaa musiikinopetusta.  

Kummankin maan osalta on havaittavissa tulevaisuuden haasteita. Suomessa haasteet 

keskittyvät huoleen muuttuvasta yhteiskunnasta ja taide- ja taitoaineiden asemasta. Huoli 

koskee väheneviä tuntimääriä ja oppiaineen arvostusta. Huoli muuttuvasta yhteiskunnasta 

liittyy maahanmuuttoon ja näin ollen väestön moninaistumiseen, josta kirjoittavat muun 

muassa Ruismäki ja Ruokonen (2006) sekä Toivanen (2009). Toivasen mukaan 

opetuksessa tulisi pyrkiä huomioimaan kaikkien oppilaiden erilaiset taustat, vaikka 

koululaitoksella onkin tärkeä tehtävä kansallisen kulttuurin ja perinteen opettamisessa 

(Toivanen, 2009, s. 326). Ruismäki ja Ruokonen puolestaan korostavat, että musiikin 

avulla voidaan vastata moninaistumisen haasteisiin, sillä musiikki voi olla keino 

kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen sekä turvallisuuden tunteiden kasvattamiseen 

(Ruismäki & Ruokonen, 2006, s. 63). 

Munalula Kakanda yhdessä muiden tutkijoiden kanssa on tuonut esiin sambialaisen 

musiikinopetuksen haasteita kirjoituksessaan Factors Affecting music education in 

Zambian government schools and the community (2005).   Kakandan mukaan Sambiassa 

musiikinopetus määritellään tärkeäksi ja tavoitteelliseksi, mutta kunnolliset taideaineiden 

ohjelmat puuttuvat valtion kouluista.  Haasteet liittyvät myös resurssipulaan sekä musiikin 

heikompaan rooliin oppiaineena. Kakanda mainitsee haasteeksi myös yhteistyön puutteen 

koulujen ja yhteisöjen välillä, millä on suuri merkitys kulttuuriperinnön välittämisen 

kannalta. Tutkimuksessa korostettiin myös musiikkikasvatuksen kentän tasapuolistamista 

kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella opiskelevien kannalta. (Kakanda ja muut, 2005, s. 

169, 171–175.) Bulderin mukaan Sambian hallitus on hyvin motivoitunut ja halukas 

kehittämään ja parantamaan koulutusjärjestelmää. Yhdessä opetusministeriön kanssa 

hallitus pyrkii parantamaan perusopetuksen laatua esimerkiksi lisäämällä yhteisöjen 

aktiivisuutta koulutuksen tuottamisessa. (Bulder, 2007, s. 9, 11, 35.) 

5.2 Musiikin opetussuunnitelmien vertailua 

Sekä Suomen että Sambian opetussuunnitelmissa on asetettu useita tavoitteita musiikin 

opetukselle. Suomalaisessa peruskoulussa opetussuunnitelmien perusteiden mukaan 

musiikin oppiaineen tehtävä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan 

ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen (POPS, 2014, s. 241). Sambiassa junior high 
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schoolin musiikin opetussuunnitelmassa on mainittu maan kansalliset musiikin opetuksen 

tavoitteet, joiden mukaan kaikilla oppilailla tulee muun muassa olla tasavertaiset 

mahdollisuudet musiikillisten kokemusten saamiseen ja itseilmaisuun musiikin kautta 

(Music syllabus, 1997). Musiikin oppiaineelle asetettuja tavoitteita on useita, ja ne kertovat 

osaltaan siitä, että musiikin opetusta pidetään kummassakin maana tärkeänä osana 

perusopetusta sekä lukio-opintoja.  

Maiden opetussuunnitelmien välillä on havaittavissa myös eroja. Sambian 

opetussuunnitelmat vaikuttavat olevan sisällöltään osittain haastavampia. 

Opetussuunnitelmat sisältävät yllättävän paljon säveltämisen opiskelua, ja itseilmaisua ja 

keksimistä painotetaan jo kolmannelta luokalta alkaen. Tämä tulee esiin esimerkiksi 

kolmannelle luokalle laulun opiskeluun asetetuista tavoitteista, joista yksi on 

perinnelaulujen laulaminen ja valitun laulun pohjalta tanssin keksiminen (Zambia basic 

education syllabi, grades 1–7, 2003, s. 62). Musiikin oppiaineen kuvauksissa korostuukin 

jokaisen luokka-asteen kohdalla liike ja tanssi, mikä viittaa sambialaiseen 

kulttuuriperintöön. Suomalaisissa opetussuunnitelmissa puolestaan korostuu soiton 

opiskelu enemmän kuin Sambiassa.  

Myös sambialaisen lukion (junior high school) opetussisällöt olivat opetussuunnitelmien 

mukaan yllättävän haastavia. Esimerkiksi junior high schoolissa kahdeksannella luokalla 

tulee jo osata säveltää omia melodioita, soinnuttaa annettuja melodioita ja myös itse 

säveltää ja soinnuttaa esitettävä teos (Music syllabus, 1997, s. 2–3). Suomessa kyseisiä 

sisältöjä opiskellaan yleensä vasta musiikin ammattiopinnoissa tai taiteen perusopetuksen 

puolella. Joissain lähteissä Sambian lukion opetussuunnitelmaa olikin kritisoitu ja 

parannusehdotuksia oli esitetty. Suunnitelmia onkin tarkoitus tulevaisuudessa muokata 

siten, että niiden sisällöt vastaisivat paremmin koko maan koulujen resursseja toteuttaa 

opetusta.  

Sambialaisissa suunnitelmissa huomioni kiinnittyi myös laulun opiskeluun ja etenkin 

siihen, että laulujen aiheet oli tarkoin määritelty kullekin luokka-asteelle. Esimerkiksi 

ensimmäisellä luokalla laulaminen sisältää perinteisten laulujen laulamista, joiden aiheina 

ovat muun muassa HIV ja Aids (Zambia basic education syllabi, 2003, s. 55–56). Tällainen 

tarkka määrittely puuttuu suomalaisista suunnitelmista. Laulujen aiheiden määrittely 

kertoo osaltaan Sambian yhteiskunnallisesta tilanteesta ja maan kohtaamista haasteista, 

esimerkiksi sairauksiin ja hygieniaan liittyen. Näihin haasteisiin on selvästi pyritty 
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vastaamaan myös opetussuunnitelmissa, mistä myös laulujen aiheiden tarkka määrittely 

kertoo. 

Opetussuunnitelmat ovat kummassakin maassa kattavia ja sisältävät runsaasti tavoitteita 

sekä opetettavia sisältöjä. Musiikin oppiaineen voidaan siis sanoa olevan kummassakin 

maassa tarkasti valituista sisällöistä koostuva kokonaisuus. Musiikin opetuksen 

menetelmiä on sisällytetty opetussuunnitelmiin melko vähän, ja opettajalle on jätetty tilaa 

tuntien suunnitteluun ja toteutukseen. Kummassakin maassa musiikin opetussuunnitelmia 

on tutkittu ja niitä pyritään myös kehittämään. 
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6 POHDINTA 

Kandidaatin tutkielma osoittaa, että musiikki nähdään tärkeänä osana kulttuuria ja 

kasvatusta. Musiikki ylipäätään määrittää maan ja kansojen kulttuuria, ja sen vaaliminen 

on tärkeää. Sekä Sambiasta että Suomesta löytyy musiikin oppiaineen puolestapuhujia, 

mikä on hyvin positiivista. Tulevaisuudesta löytyy haasteita, mutta myös mahdollisuuksia, 

ja molemmissa maissa on jo tehty kehityssuunnitelmia musiikinopetuksen parantamiseksi 

ja vaalimiseksi. 

Kandidaatin tutkielmaa tehdessä nousi esiin kysymys, onko Sambiassa ollenkaan 

institutionaalista musiikkikasvatusta. Tutkielmani osoittaa, että Sambian peruskouluissa ja 

lukioissa on musiikin oppiaine ja sitä varten tehdyt tarkat opetussuunnitelmat. Vaikka 

haasteita onkin, eivätkä suunnitelmat aina täysin toteudu, musiikkikasvatusta ainakin 

jossain laajuudessa tehdään. Suurimmaksi osaksi tämä tapahtuu kouluissa, mutta uskon ja 

toivon, että musiikkikasvatusta tehdään myös enemmän koulujen ulkopuolella, mitä 

tutkimustiedon vähyyden vuoksi ei voida todistaa. Esimerkiksi erilaiset järjestöt, kuten 

Africa Directions, jossa itse suoritin työharjoitteluni nuorten kanssa, sisällyttävät 

toimintaansa myös musiikkikasvatusta. Heidän toimintaansa vahvasti leimaava nuorten 

draamaryhmä oli musiikkia, tanssia ja näyttelemistä yhdistelevä esiintyvä ryhmä, jonka 

ohjaajat toimivat osittain myös musiikkikasvattajina. Tällaista toimintaa on varmasti 

enemmänkin, mutta tutkimustieto uupuu.  

Haasteeksi tutkielmaa tehdessäni osoittautui juuri tutkimustiedon vähyys. Tietoa musiikin 

kulttuurisista lähtökohdista oli tarjolla hyvin, mutta etenkään sambialaisesta 

musiikkikasvatuksesta tehtyjä tutkimuksia ja kirjallista tietoa ei löytynyt helposti. Suurin 

osa käyttämistäni lähteistä oli verkkojulkaisuja ja Sambian opetushallituksen julkaisuja. 

Hyvin vähän löytyi tutkimuksia siitä, millaista on käytännön musiikkikasvatus Sambiassa. 

Kakandan (2005) tutkimus oli ainoa, joka toi ilmi asioita myös käytännön toteutukseen 

liittyen. Käytin paljon kansainvälisiä lähteitä, mutta myös suomalaiset lähteet tulivat 

tarpeeseen etenkin Suomen musiikkikasvatusjärjestelmää käsitellessäni. Suomessa 

musiikkikasvatusta on tutkittu huomattavasti enemmän kuin Sambiassa, joka tuli ilmi 

lähteitä etsiessäni. 

Osittain juuri tutkimustiedon vähyys onkin innoittajana jatkotutkimussuunnitelmiin 

aiheesta. Pro gradu -tutkielmassani aion tutkia musiikkikasvatuksen toteutusta Sambiassa 
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haastattelemalla paikallisia musiikinopettajia ja havainnoimalla heidän tekemäänsä 

opetustyötä. Perehdyn musiikinopetuksen menetelmiin ja siihen, kuinka 

opetussuunnitelmissa asetetut tavoitteet ja sisällöt näkyvät arjen opetustyössä. Haluan 

myös kuulla haasteista ja kehittämisideoista itse musiikinopettajilta. Mielenkiintoisia 

jatkotutkimusaiheita olisi myös haastatella koulujen oppilaita tai ketä tahansa Sambian 

kansalaisia ja selvittää heidän asenteitaan musiikin oppiainetta kohtaan. Näin saisin 

kokonaiskuvan siitä, mitä musiikkikasvatuksesta ajatellaan, ja mikä sen todellinen asema 

Sambiassa on. 
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