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Tämä kandidaatintutkielma käsittelee musiikin merkitystä yhteisöllisyyden tuojana murrosikäisten 
elämässä sekä musiikintuntien mahdollisuuksia murrosikäisten ryhmähengen parantajana. Tutkielma 

etenee eritellen aluksi murrosiässä ilmaantuvia sekä sosiaaliseen kehitykseen vaikuttavia fyysisiä, 

psyykkisiä ja seksuaalisuuden muutoksia. Seuraavassa käsittelykappaleessa avataan yhteisöllisyyden 

käsitettä ja ilmentymiä kasvatuksessa ja opetuksessa sekä musiikin eri harjoitusmuodoissa. Musiik-

kikasvatuksen yhteisöllisyyden käsittelystä tutkielma päätyy lopulta nivomaan käsitellyt kappaleet 

yhteen viimeisessä ”Musiikintunnit murrosikäisten yhteishengen rakentajana”-osiossa, jossa puhu-

taan musiikin merkityksestä nuorelle sukupolvelle sekä todetaan joitain konkreettisia keinoja siihen, 

kuinka musiikinopettaja voi tietoisesti pyrkiä parantamaan opetettavan luokan yhteisöllisyyttä mu-

siikintunneilla. 

Murrosiässä ihminen alkaa muuttua lapsesta aikuiseksi fyysisesti, psyykkisesti sekä seksuaalisesti, 

mikä johtaa muutoksiin myös nuoren sosiaalisessa käyttäytymisessä. Kokiessaan uudenlaisia epä-

varmuuden ja hämmennyksen tunteita itsessä tapahtuvista kokonaisvaltaisista muutoksista murros-

ikäiselle on erityisen tärkeää kuulua vertaisryhmiin ja tuntea olonsa hyväksytyksi näissä ryhmissä. 

Myös luontaisesti murrosiässä ilmaantuva tarve itsenäistyä kasvattaa ystävyyssuhteiden sekä koulun 

sosiaalisissa yhteisöissä viihtymisen merkitystä nuorelle mm. vanhempiin tukeutumisen kustannuk-

sella. 

Koska murrosiässä noin yläkouluikäisenä nuoren tarve kuulua joukkoon kasvaa paljon, on etenkin 

juuri perusopetuksen yläluokilla kouluissa tärkeää pyrkiä järjestämään opetus ja oppitunnit yhteis-

henkeä tukevasti ja parantavasti. Musiikin luonne sen eri toiminta- ja harjoitusmuodoissa on hyvin 

usein jollain tapaa yhteisöllinen tai vuorovaikutuksellinen ja kouluympäristössä pidettävillä musiikin-

tunneilla musisointi on melkeinpä aina yhteisöllistä toimintaa. Yhteismusisointi kehittää nuoren yh-
teistyökykyä, kuunteluvalmiuksia sekä toisten huomioon ottamista. Myös onnistunut ryhmässä soit-

taminen sekä yhdessä koetut musiikkielämykset voivat vahvistaa yläkoululuokan yhteenkuuluvuu-

den tunnetta. Lisäksi musiikki voi auttaa nuoria identifioitumaan nuorisokulttuuriin ja sen alakult-

tuurien yhteisöihin toimien kulttuurillisen identiteetin vahvistajana. 
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1 JOHDANTO 

Usein kuulee sanottavan, että musiikki yhdistää ihmisiä. Muun muassa Hargreaves ja 

North (1997, s. 1) totesivat, että lähes kaikki musiikkiin liittyvä toiminta on pohjimmiltaan 

sosiaalista. Näihin ajatuksiin on äkkiseltään helppo yhtyä, mutta harva jää syvällisemmin 

pohtimaan, mihin väitteet pohjimmiltaan perustuvat. Johtuuko musiikin sosiaalinen luonne 

yksinkertaisesti siitä, että sitä harrastetaan ja kuunnellaan usein yhdessä, vai ovatko musii-

kin ihmisiä yhdistävät vaikutukset syvemmällä? 

Usein kuulee puhuttavan myös ”murrosiän kriisistä”, eikä ilmaus ole monessa suhteessa 

lainkaan liioiteltu. Murrosikä on aikaa, jolloin tapahtuu nopeita ja suuriakin muutoksia 

sekä nuoren fyysisissä että psyykkisissä ominaisuuksissa. Hämmennys näistä muutoksista 

näkyy usein selkeästi nuorten sosiaalisen käyttäytymisen muutoksina, sillä epävarmuuk-

sien keskellä vertaisryhmien tarve ja lisäksi paine olla yhtäläinen ryhmän kanssa voi olla 

valtava. (Jarasto & Sinervo, 1999.) Tässä kandidaatintutkielmassa tavoitteenani on selvit-

tää sitä, kuinka koulun musiikintunnit voivat osaltaan helpottaa ja loiventaa nuoren sosiaa-

lisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvia muutoksia sekä hämmennystä murrosikään tultaessa.  

Vuonna 2014 laadituissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa perusopetuksen 

kasvatustehtäviksi mainitaan muun muassa oppilaiden myönteisen minäkuvan rakentami-

nen ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Uusimman POPS:in mukaan oppilas myös 

muodostaa kasvatusyhteisössä identiteettiään, ihmiskäsityksiään, maailmankatsomustaan ja 

–kuvaansa sekä omaa paikkaansa yksilönä yhteiskunnassa. Samalla oppilas ”luo suhdetta 

itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin”. Oppimisen ulko-

puolelle jääminen on merkittävä uhka yksilön normaalille kasvulle ja kehitykselle, ja se 

merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumattomuutta. (POPS, 2014.) 

Kiinnostukseni tähän aiheeseen juontuu omasta lapsuudestani ja nuoruudestani. Peruskou-

lussa saamani opetus niin musiikissa kuin muissakin oppiaineissa oli usein hyvin oppilaita 

eriyttävää, eivätkä yllä eritellyt perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet kasvatukses-

sa välttämättä aina toteutuneet opetustilanteessa. Äärimmillään eriyttäminen voi siis tar-

koittaa omaa aikataulua, opettajaa ja tehtäviä jokaiselle oppilaalle. Eriyttävä opetustyyli 

voi edistää psyykkisistä perustarpeista pätevyyttä, mutta ei kuitenkaan kahta muuta, auto-

nomiaa ja yhteenkuulumista. (Deci & Ryan 2000.) 
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Lapsuuden koululuokissani eriyttäminen johti toisinaan siihen, että vain lahjakkaat ylipää-

tään saivat opetusta. Vaikka itse olinkin tässä tuhoisan jännitteen opetustilanteessa lähes 

aina hyväosaisten puolella, ei hyväosaisenakaan olo luokassamme ollut oppilaalle edullis-

ta, sillä huomiotta jääneet oppilaat purkivat toisinaan ymmärrettävästi turhautumisensa 

paremmin kohdeltujen oppilaiden kiusaamiseen. Päädyin valitsemaan tämän aiheen tut-

kielmaani, koska tulevana opettajana tahdon osaltani pyrkiä välttämään yllä kuvatun kal-

taisen ilmapiirin luomista niihin luokkiin, joita opetan. 

Tutkielmani tutkimuskysymyksiä ovat ”mikä merkitys musiikilla on murrosikäisten yhtei-

söllisyydessä” sekä ”kuinka musiikintunnit voivat edistää murrosikäisen luokan yhteishen-

keä”. Näihin kysymyksiin paneudun tutkimalla ensin murrosiän kehitystä eri näkökulmista 

sekä pohtien nuorten sosiaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, minkä jälkeen teen 

katsauksen yhteisöllisyyden ilmentymiin kasvatuksessa, opetuksessa ja musiikissa. Lopuk-

si nivon esitellyt aihepiirit yhteen tutkielman viimeisessä kappaleessa, jossa tavoitteenani 

on jäsentää musiikin, yhteisöllisyyden ja murrosiässä tapahtuvien muutosten yhteyksiä. 

Lisäksi tavoitteenani on saada selville joitain konkreettisia keinoja, joilla koulun musiikin-

opetusta voisi käyttää murrosikäisyyden haasteiden keskellä elävän nuorisoryhmän yhteis-

hengen parantamiseksi. 
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2 MURROSIÄN SOSIAALINEN KEHITYS 

Normaalisti etenevässä murrosiässä ihminen alkaa muuttua lapsesta aikuiseksi fyysiseltä 

olemukseltaan, ajatusmaailmaltaan ja seksuaaliselta käyttäytymiseltään. Nämä ennemmin 

tai myöhemmin tapahtuvat hyvinkin kokonaisvaltaiset muutokset sekä lisääntynyt tietoi-

suus ja hämmennys itsessä tapahtuvien muutosten hallitsemattomuudesta saavat odotetta-

vasti aikaan muutoksia myös nuoren sosiaalisessa käyttäytymisessä. Kun ihmisen fokus 

kääntyy nuoruudessa entistä enemmän muuttuvaan itseen, saattaa nuori olettaa myös ulko-

puolisen maailman tarkastelevan häntä yhtä arvostelevasti. Uudenlaiset epävarmuuden 

tunteet nostavat vertaisryhmien tarpeen ja hyväksytyksi tulemisen tunteen keskiöön mur-

rosikäisen elämässä. 

2.1 Murrosikä 

”Murrosikää” käsitteenä ei ole aina osattu määritellä yksiselitteisesti, ja useissa yhteisöissä 

ennen teollistumisen aikakautta (Euroopassa n. 1700–1800 -luvuilla) muutos nuoresta ai-

kuiseksi tapahtui nykyaikaan verrattaessa nopeasti tiettyjen perinteenä jatkuneiden siirty-

märiittien avulla. Vaikka vielä tänäkin päivänä samankaltaisiksi siirtymäriiteiksi voidaan 

katsoa esimerkiksi ripille pääsy tai päättötodistusten saamiset kouluista, on länsimaiden 

teollistumisen ja mm. sen myötä kehitetyn kaikille pakollisen koulutuksen vaikutuksesta 

yhteiskuntaamme ikään kuin syntynyt kokonaan uusi ”nuoruudeksi” tai ”murrosiäksi” kut-

suttu elämänvaihe. Huomioitavaa tosin on, että säätyläis- ja porvarislapsilla tällainen tuo-

tannosta vapaa ja koulutuksessa vietettävä elämänvaihe oli ollut olemassa jo satoja vuosia. 

Teollistumisen aikakausi kuitenkin mahdollisti murrosiän kokemisen nykyisellään ymmär-

retyllä tavalla myös muille kansanryhmille. (Jarasto & Sinervo, 1999, s. 21–24.)  

Verrattuna esimerkiksi nuoruuden käsitteeseen murrosikä-käsitettä voidaan lähestyä tar-

kemmin fysiologisesta ja biologisesta näkökulmasta. Aalberg ja Siimes (2007, s. 15) mää-

rittelevät murrosiän eli puberteetin ”biologisena ja fysiologisena kehityksenä, jonka aikana 

lapsesta kasvaa fyysisesti aikuinen”. Fyysisesti aikuiseksi kasvaminen tarkoittaa siis käy-

tännössä niitä prosesseja, joiden myötä nuoresta tulee sukukypsä. Vaikka murrosiän alka-

mishetkessä on jonkin verran hajontaa, ajallisesti murrosikä sijoittuu valtaosalla lapsuuden 

ja aikuisuuden välissä 12–22 ikävuosina koettavan nuoruusiän alkupuoliskolle kestäen 

yhteensä noin 2–5 vuotta. (Aalberg ja Siimes, 2007, s. 15) Slavin (2003, s. 86) toteaa lisäk-
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si varhaisnuoruuden olevan aikaa, jolloin sekä ihmisen fyysinen että älyllinen kehitys ovat 

kaikista vauhdikkaimmillaan. 

2.1.1 Fyysiset muutokset 

Murrosiän ensimmäiset fyysiset muutokset ilmenevät tytöillä kaksikin vuotta aikaisemmin 

kuin pojilla. Jo keskimäärin kymmenvuotiaina tytöillä ilmenee mm. lisääntynyttä hieneri-

tystä sekä rintojen aristamista, ja tultaessa n. 13 vuoden ikään tytöt saavat usein ensimmäi-

set kuukautisensa.  Pojilla varhaisimmat murrosiän merkit konkretisoituvat vasta n. 12 

vuoden iässä, jolloin mm. sukuelinten kehittyminen ja kasvaminen alkaa. Viimeisimmät 

murrosiän muutokset, kuten äänenmurros, ilmenevät pojilla useimmiten vasta 15–16 vuo-

den ikäisenä. (Aalberg & Siimes, 2007, s. 17.) 

Huomionarvoinen seikka kuitenkin on, että yllä kuvatut keskiarvot murrosiän fyysisten 

muutosten ajankohdasta ovat keskiarvoja suurien, jopa kuuden vuoden vaihtelujen koko-

naisotannasta. Muutosten ajankohdan ohella isoa hajontaa on lisäksi niiden määrässä, tah-

dissa ja intensiteetissä. Näin ollen yläkoulunsa aloittavassa luokassa voi olla sekä jo mur-

rosiän loppupuolella olevia että siihen vasta saapuvia oppilaita. (Slavin, 2003, s. 86.) Voi-

taneenkin olettaa, että nimenomaan ulospäin näkyvissä nopeissakin fyysisissä muutoksissa 

laaja dispersio vertaisryhmässä saa murrosikäiset helposti vertailemaan ulkoisia ominai-

suuksiaan muihin. Oma erilaisuus toisinaan suurenkin sosiaalisen paineen ryhmässä voi 

tuntua nuoresta ahdistavalta ja stressaavalta. Slavinin (2003, s. 86) mukaan yläasteiässä 

kypsyyden merkitys arvona lisääntyy ja täten etenkin myöhään fyysisesti kehittyvillä yksi-

löillä voi olla paineita omasta ulkonäöstä. 

2.1.2 Psyykkiset muutokset 

Psyykkinen aikuistumisprosessi käynnistyy fyysisen sukukypsyyden saavuttamisen seu-

rauksena, sillä näkyvät muutokset omassa kehossa pakottavat nuoren pohtimaan identiteet-

tiään uusia mittojaan vastaavaksi (Jarasto & Sinervo, 1999, s. 44). Nuoren psyykkinen ke-

hitys on usein fyysistä kehitystäkin paljon mutkikkaampi ja monisyisempi. Yläkouluikäi-

senä nuori on tavallisesti vaiheessa, jossa otsalohkon hermoverkoissa käynnistyy uusien 

hermosäikeiden ja niiden muodostamien yhteyksien nopea lisääntyminen. Tämä osa aivois-

ta on niin kutsuttu ”aikuinen aivonosa”, jossa tapahtuvat mm. päätöksentekoon, ongelman-
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ratkaisuun, arvojen muodostumiseen, tavoitteiden asettamiseen, sosiaaliseen käyttäytymi-

seen sekä tunteiden sääntelyyn liittyvät prosessit. (Lehtinen & Lehtinen, 2007, s. 23–24.) 

Kuitenkin, kuten myös fyysisissä muutoksissa, psyykkisten muutosten ajankohta ja älylli-

nen kehittyminen voivat olla yläasteikäisillä nuorilla hyvin eri vaiheissa. Tämä näkyy mm. 

älykkyystesteissä, joiden tulokset vaihtelevat verrattain eniten juuri 12–15 vuoden iässä. 

(Slavin, 2003, s. 87.) Jean Piaget’n kognitiivisen kehityksen teorian mukaan nuoruusikä 

alkaa siirryttäessä konkreettisten operaatioiden vaiheesta formaalisten operaatioiden vai-

heeseen, missä looginen ja abstrakti ajattelu alkaa kehittyä ja maailmankatsomuksien, ideo-

logioiden, hypoteettisten kysymyksien sekä tulevaisuuden pohdinta lisääntyy. Vertaisryh-

mät vaikuttavat osaltaan ajattelun kehittymiseen, sillä ajatuksien vaihto ja ristiriidat ikäto-

verien ajatusten kanssa laajentavat perspektiiviä ja edistävät ajattelun kehittymistä. Lisäksi 

formaalisten operaatioiden vaiheessa nuoret alkavat olla tietoisempia oman ajattelunsa 

rajoittuneisuudesta. (Slavin, 2003, s. 38). 

Murrosikää luonnehditaan usein myös ihmisen elämän intensiivisimmäksi tunteiden kuo-

humisen ajanjaksoksi. Tähän syynä ovat ulkoisen olemuksen muuttumisen ja identiteetti-

kriisin ohella myös kehittymistä sääntelevien hormonien erityksen lisääntyminen. Andro-

geenit eli mieshormonit sekä estrogeenit eli naishormonit kuuluvat hermoston sääntelijä- ja 

välittäjäkemikaaleihin, joilla uskotaan olevan merkittävä rooli keskushermoston toiminnas-

sa. Näin ollen androgeeni- ja estrogeenitasojen äkilliset nousut saattavat vaikuttaa näiden 

kemikaalien toimintaan sekä järjestäytymiseen, joilla puolestaan on seurauksia mielialojen 

ja käytöksen sääntelyssä. (Nottelmann, Inoff-Germain, Susman & Chrousos, 1990.) 

2.1.3 Seksuaalisuuden muutokset 

Tunteiden kuohuntaa ja hämmennystä aiheuttavat myös sukukypsyyden saavuttamisen 

seurauksena ilmaantuvat seksuaaliset halut. Usein tytöt ja pojat kokevat seksuaalisuuden 

murrosiässä eri tavalla: tytöille on tavanomaista korostaa seksuaalisessa kanssakäymisessä 

turvaa ja rakkautta, kun taas pojilla seksi ja rakkaus ovat useammin erillään. 

Huomionarvoista kuitenkin on, että sukupuolten seksuaalisen käyttäytymisen 

stereotypioissa voi olla suurtakin hajontaa eikä vedenpitäviä yleistyksiä voi tehdä. Yleisesti 

käyttäytymiserot johtuvat kuitenkin osittain juuri sukupuolten välisistä eroista eri 

hormonien erittymisessä. Seksuaalisen identiteetin rakentuminen on murrosiän kehityksen 

merkittävä osa, ja siihen voi usein kuulua myös joko väliaikaisia samaan sukupuoleen 
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kohdistuvia eroottisia tuntemuksia tai pysyviä seksuaalisen suuntautumisen muutoksia. 

(Jarasto & Sinervo, 1999, s. 221–227.) 

Kehittyvä nuori etsii ratkaisua seksuaalisuuteensa kolmelta alueelta: rakentamalla suhdetta 

omaan ruumiiseensa ja muuttuneeseen ruumiinkuvaansa muun muassa itsetyydytyksen 

avulla, irrottautumalla vanhemmista työstäen heihin liittyviä toiveita ja haluja uudenlaisiksi 

sekä hakemalla vertaistukea ikätovereidensa seurasta. Viimeisenä mainittu seksuaalisuuden 

kehittymisen sektori ilmenee aluksi tyttöjen ja poikien muodostamissa erillisissä ryhmissä, 

joissa kumpikin sukupuoli etsii toisiltaan suojaa kiusallisillekin seksuaalisille haluilleen ja 

huolilleen. Tämä vaihe etenee myöhemmin joukoiksi, joissa kaksi sukupuolta muodostavat 

keskenään ryhmiä ja löytävät seurustelupareja. (Aalberg & Siimes, 2007, s. 97–98.) 

Ensimmäisissä seurustelusuhteissa rakennetaan usein vasta omaa minäkuvaa ja ne ovat 

usein jopa narsistisia ja täysin nuoreen itseensä palautuvia suhteita. Vastapuolen 

kokemusmaailman arvostaminen alkaa yleensä kehittyä vasta varsinaisessa nuoruudessa 

15–17 vuoden ikäisenä. (Aalberg & Siimes, 2007, s. 200.) 

Viime vuosikymmenillä joukkotiedotusvälineiden ja tiedonkulun räjähdysmäisen nopeu-

tumisen ansiosta seksuaalisuudesta sekä kiinnostutaan että puhutaan yhteiskunnassa entistä 

aiemmin. Kauan yhteiskuntien tabuna olleen seksin avoimemmassa suhtautumisessa on 

paljon hyviä puolia, kuten se, että nuoret saattavat uskaltaa puhua toisinaan hyvinkin kiu-

sallisesta aiheesta kenties vapaammin. Kuitenkin etenkin juuri lasten ja nuorten kanssa 

seksuaalisuus on hyvin herkkää aluetta, joka voi olla todella henkilökohtainen ja yksilölli-

nen asia. Median antama toisinaan hyvinkin pinnallinen ja yksipuolinen kuva seksuaalisuu-

teen liittyvistä asioista voi luoda myös paljon odotuksia nuorille ja saada heidät tuntemaan 

olonsa painostetuiksi, sillä joukkotiedotuksen antama kuva ”oikeanlaisesta” kehosta ja sii-

tä, millaista seksin ikään kuin pitäisi olla, ei välttämättä vastaakaan omaa kehonkuvaa tai 

seksikokemuksia. (Jarasto & Sinervo, 1999, s. 221–227.) 

2.2 Sosiaalinen kehitys 

Sosiaalista kehitystä on se, kun yksilö muovautuu itse osaksi sosiaalisia yhteisöjä ja ryh-

miä. Lisäksi sosiaaliseksi kehitykseksi voidaan katsoa yksilöön kohdistuvien sosiaalisten 

aloitteiden erottelukyvyn eli sosiaalisten taitojen kehittymisen. Yksi edellytys ihmisen so-

siaaliseen toimijuuteen on yhteisön säätämien ohjeiden ja sääntöjen hyväksyminen ja nou-

dattaminen. Murrosiän ohella etenkin uhmaiässä n. kaksivuotiaana tämä vaatimus ei aina 
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toteudu, mutta psykososiaalisen kehityksen edetessä mm. myötätunnon ja itsekontrollin 

kasvaessa yksilö useimmiten oppii, että rajojen noudattamisesta on viime kädessä hyötyä 

myös hänelle itselleen. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu, 2009.) 

Sosiaalisesta kehityksestä voidaan erotella kolme eri sektoria: sosialisaatio eli kasvaminen 

yhteiskunnan jäseneksi, pitkäjänteisyyden kehittyminen eli ymmärrys tiettyjen välittömien 

tyydytyksien lykkäämisen positiivisista vaikutuksista myöhemmin sekä toisten yksilöiden 

huomioon ottaminen empatiakyvyn kehittyessä. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu, 2009, 

s. 45.) 

Kasvamiseen liittyy biologisten prosessien ohella tiiviisti kehitysprosessit sosiaalisissa ja 

kulttuurisissa yhteyksissä sekä ympäristöissä. Ollessaan yhtenä toimijana itseään ympäröi-

vässä yhteisössä ihminen muodostaa perustaa myös omalle kehitykselleen. Kehittyessään 

jokainen yksilö kohtaa konflikteja, joista yli pääseminen luo ihmiselle hänet yksilöksi te-

keviä valmiuksia sekä kykyjä. Ihmisten keskinäisillä sosiaalisilla suhteilla on hyvin vahva 

yhteys heidän henkilökohtaisen tason kehitykseen, ja täten sosiaalisella kehityksellä on 

rooli sekä ihmisen muihin liittymisessä että heidän yksilöllistymisessä. (Pietarinen & Ran-

tala, 2002.) Primaarisessa sosialisaation vaiheessa ihmisellä kehittyy persoonallisuus var-

haisina lapsuusvuosina ja sen jälkeisessä sekundaarisessa sosialisaatiossa yksilöstä kehit-

tyy yhteiskunnan jäsen ja roolitoimija häneen kohdistuvien odotusten perusteella (Antikai-

nen 1993, s. 75–93). 

2.2.1 Kiintymyssuhdeteoria 

John Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian mukaan varhaisen sosiaalisen kehityksen merkittä-

vimpänä ohjaajana ovat lapsen ja hänen hoitajansa välinen ihmissuhde ja tämän kanssa 

käytävät vuorovaikutustilanteet. Teoria esittää, että varhaisimpien, n. 0–3 –ikävuosina ko-

ettujen vuorovaikutuskokemusten ja kiintymyssuhteiden merkitys koko loppuelämän psy-

kososiaaliselle kehitykselle ja ihmisen minäkäsitykselle on merkittävä. Varhaiset kiinty-

myssuhteet luovat perustan sille, kuinka yksilö oppii sääntelemään ja ilmaisemaan tuntei-

taan ja tarpeitaan. Nämä ihmissuhteet ovat avainasemassa ihmiselle kehittyvässä sekä it-

seen että muihin kohdistuvassa perusluottamuksessa. (Nurmiranta ym. 2011.) 

Kiintymyssuhteita voi olla kahdenlaisia: Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsen elämässä 

on jonkinlainen rytmi, säännöllisyys sekä ennalta-arvattavuus ja heidän tarpeitaan tulkitaan 
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oikein. Lapsi uskaltaa ilmaista negatiivisiakin olotilojaan ja hän saa tuntemuksiinsa vasta-

kaikua ja ymmärrystä. Turvattomissa kiintymyssuhteissa vanhempi ei reagoi lapsen tuntei-

siin asianmukaisella tavalla. Turvattomassa ja välttelevässä kiintymyssuhteessa vanhempi 

ei välttämättä huomioi lapsen tunneilmaisuja, mikä voi johtaa siihen, että lapsi sekä oppii 

pitämään tunteensa muilta salassa että myös saattaa itse olla kyvytön tunnistamaan ja il-

maisemaan omia todellisia tunteitaan. Turvaton kiintymyssuhde voi olla myös ristiriitai-

nen, jolloin aikuisen toiminta kasvatettaessa lasta on epäjohdonmukaista eikä korreloi lap-

sen tunnekokemuksien kanssa. Tällaisessa kiintymyssuhteessa lapsella on vaarana tottua 

varmistamaan läheisyyttä voimakkailla tunneilmaisuilla (esim. raivoamalla), sillä kieltei-

senkin huomion saaminen on parempi kuin kokonaan huomiotta jääminen. (Nurmiranta 

ym. 2011.) 

2.2.2 Vertaissuhdeteoria 

Vertaissuhdeteoriassa painotetaan sitä, että sosiaalista kehitystä ohjaavat lapsuudessa van-

hempien sijasta ensisijaisesti vertaissuhdevaikutteet eli suhteet toisten lasten kanssa. Teoria 

esittää vertaisryhmien olevan tärkeimpiä lapsen sosiaalisen oppimisen ympäristöjä, sillä jo 

lapsuudessa yksilöt haluavat olla toistensa kaltaisia ja pyrkivät enemmän tai vähemmän 

sulautumaan vertaisjoukkoon. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 117.) Harrisin (2000) 

ryhmäsosialisaation teoriassa lapsen sosiaalistuminen on tämän oppimista käyttäytymään 

muiden yksilöiden kanssa. Lapsi omaksuu käyttäytymismalleja ryhmäänsä samastumisen 

kautta ja omaksumalla ryhmän katsomuksia, käyttäytymistä, puhetyylejä sekä pukeutumis-

ta. Varsinainen vuorovaikutus vertaisryhmän kanssa ei ole välttämätöntä siihen, etteikö 

ryhmän toiminta vaikuttaisi lapsen sosiaaliseen kehitykseen. (Harris, 2000, s. 215–219.) 

Kiintymys- ja vertaissuhdeteorioiden lisäksi on olemassa teorioita siitä, että sekä kiinty-

mys- että vertaissuhteilla on merkittävä vaikutus varhaisessa sosiaalisessa kehityksessä. 

Kummankin sektorin tosin kerrotaan vaikuttavan kehitykseen hyvin eri tavoilla, ja lisäksi 

sosiaalisessa kehityksessä on huomioitava myös lapsen muista riippumattomat yksilölliset 

luonteenpiirteet ja persoonallisuus. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 117.) 

2.3 Sosiaalinen kehitys murrosiässä 

Murrosikä on ennen kaikkea aikaa, jolloin yksilö sekä rakentaa että etsii sosiaalista identi-

teettiään. Nuorelle on tällöin tärkeää tuntea olonsa merkitykselliseksi ympäröivässä yhtei-
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sössään. Vaikka murrosiässä nuoren kiinnostus sosiaalisesta kanssakäymisestä ajautuukin 

usein aikaisempaa etäämmälle omasta perheestä, ovat perhesuhteet nuoren elämässä ja 

normaalissa sosiaalisessa kehityksessä silti hyvin merkittävässä asemassa. Lisäksi nuoren 

asuinympäristöllä on myös oma merkittävä roolinsa nuoren sosiaalisessa hyvinvoinnissa. 

Kotiasuinalueella ollaan tekemisissä naapureiden kanssa ja saadaan kosketuspintaa kaik-

keen siihen toimintaan, mitä paikallisissa instituutioissa tapahtuu. Tämä ympäristö muo-

dostaa pohjan muun muassa nuoren turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteiden koke-

mukselle. (Ellonen, 2007, s. 47–48.) 

Varhaisessa murrosiässä ystävyyden luonne ikätovereiden kanssa muuttuu aiempaa moni-

syisemmäksi. Ennen murrosikää ystävyys ikään kuin palautuu yksilöön itseensä ja sen pe-

rimmäisenä tarkoituksena on lähinnä yhdessä puuhastelu ja leikkiminen. Murrosikään tul-

taessa ystävyydessä korostuu sen sijaan vastavuoroisuus, luottamus sekä emotionaalinen 

tuki, jolle on murrosiän tuomien fyysisten ja psyykkisten muutosten myötä selvästi lisään-

tynyt tarve. (Slavin, 2003, s. 84 & 92.) 

Murrosikä ajoittuu varhaisnuoruuteen, jota elävä nuori elää jatkuvien ristiriitojen keskellä 

eikä usein tiedä itsekään, haluaako hän enemmän itsenäisyyttä vai vastuuttomampaa ja 

huolettomampaa riippuvuutta aikuisesta. Varhaisnuoruudessa murrosikäinen purkaa taval-

lisesti itsenäistymisen tarvettaan etenkin vanhempiinsa, joista hän on edelleen monessa 

suhteessa riippuvainen. Näin ollen nuorella on vahva tarve olla vuorovaikutuksessa sekä 

perheen ulkopuolisten aikuisten että myös toisten nuorten kanssa. (Aalberg & Siimes, 

2007, s. 68–69.) 

Keltikangas-Järvinen (2010, s. 199) esittää toveruuden olevan arvona tärkeimmillään ihmi-

selle juuri murrosikäisenä, jonka jälkeen sen merkitys yksilölle alkaa pikku hiljaa vähen-

tyä. Keltinkangas-Järvinen toteaa tosin myös, että suomalaiseen kulttuuriin kuuluva aikai-

nen itsenäistyminen vanhemmista voi osaltaan vaikuttaa tovereista riippuvuuteen ja yhtä-

läisyyden paineeseen vahvistavasti ja pidentävästi. Etenkin juuri murrosiässä sekä nuoren 

sosiaalinen että myös kaikki muu kehitys voi vaarantua, jos hän jää ulkopuoliseksi ryhmäs-

tä tai joutuu jopa koulukiusatuksi (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 192).  

Erityisesti ennen aikuisikää toverien palaute yksilön käytöksestä ja ominaisuuksista ei aina 

vastaa todellisuutta yksilön reaalisista ominaisuuksista, mikä voi muuttaa yksilön minä-

käsitystä ja jopa käytöstä. Toveripalautteen merkitys ja vääristävä vaikutus murrosiässä on 

hyvin suuri ja sillä on tällöin useimmissa tapauksissa isompi merkitys yksilön minäkuvaan 
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kuin vastaavilla omilla käsityksillä itsestä.  Esimerkiksi aggressiivinen yksilö ei välttämättä 

miellä itseään aggressiiviseksi toveripalautteen ollessa positiivista. (Keltikangas-Järvinen, 

2010, s. 198–199.) 

Yksilö joutuu elämässään ottamaan lukemattomia erilaisia rooleja pystyäkseen toimimaan 

vuorovaikutustilanteissa toisten kanssa. Jo muutaman vuoden ikäisenä yksilö voi erottaa 

minuudestaan subjektisen eli yksilöllisen minän sekä objektisen sosiaalisen minän, joka 

syntyy vuorovaikutuksen ja yhteisten kokemusten tuloksena. (Salmivalli, 1998, s. 46–79.) 

Pietarinen ja Rantala (2002) puhuivat artikkelissaan roolien merkityksestä nuoruusiässä. 

Siirryttäessä yläkouluun kouluympäristö sisältää useita tilanteita, joissa oppilailla on joko 

mahdollisuus tai pakko ottaa uudenlaisia, entuudestaan tuntemattomia rooleja. Heidän mu-

kaansa roolien muodostuminen tapahtuu yksilöön ryhmän jäsenten tai ympäröivän kulttuu-

rin kohdistamien odotusten seurauksena. (Pietarinen & Rantala, 2002.) 

Nuorilla, kuten muillakin ihmisillä, roolit määrittyvät sen perusteella, millaisessa sosiaali-

sessa ympäristössä he elävät. Yksilöllä onkin ylipäätään olemassa rooleja ainoastaan suh-

teessa toisiin yksilöihin. Koska murrosikään siirryttäessä nuoren käyttämät roolit lisäänty-

vät, voi kouluyhteisö pyrkiä järjestämään oppilailleen tietoisesti toimintaa, jossa avautuu 

mahdollisuuksia kokeilla erilaisia rooleja. Identiteettiään vasta hakeva murrosikäinen voi 

kuitenkin olla oman ihanneminäkuvansa vanki. Tällöin opettajan ymmärrys murrosiässä 

tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja roolien merkityksestä oppilaidensa sosiaalisen ja per-

soonallisuuden kehityksen näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää, jotta oppilas uskaltaa 

vaihtaa rooliaan edes kokeeksi. (Pietarinen & Rantala, 2002.) 
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3 YHTEISÖLLISYYS MUSIIKKIKASVATUKSESSA 

Musiikki ei aikojen saatossa ole ollut ihmisten elämässä ainoastaan kuuntelunautinnon 

tuojana, vaan sen kulutuksen mielekkyyteen on liittynyt tiiviisti musiikin sisältämät vuoro-

vaikutuksen mahdollisuudet. Nykypäivänä musiikki on niin helposti saatavilla ja niin läsnä 

yhteiskunnassamme, että sen voidaan sanoa kuuluvan yhdessä kaikille. 

Musiikintunneilla voi olla mahdollisuuksia kasvattaa koululuokan yhteishenkeä. Luok-

kaympäristössä musisointi on lähes aina yhteisöllistä toimintaa ja hyvältä kuulostavan yh-

teissoittokokonaisuuden muodostaminen vaatii jokaiselta muiden kuuntelemista, huomioon 

ottamista ja yhteistyökykyä. Toisaalta myös yksilösuorituksen tasolla yhteismusisointi voi 

aktivoida oppilaan keskittymään ja omistautumaan musisoinnille paremmin, sillä omasta 

suorituksesta ei ole vastuussa vain itselleen. 

3.1 Yhteisö ja yhteisöllisyys 

Yksinkertaisimmillaan yhteisö-käsitettä voidaan määritellä ihmis- tai eliöjoukolla, joka 

elää alueellisesti yhdessä. Näin löyhästi määritellen koko maailma itsessään voidaan nähdä 

”yhteisönä”, joten käytännöllisesti katsoen yhteisö-käsitettä käytetään aina jonkin 

tarkentavan määreen kanssa tai se fokusoituu tietyssä asiayhteydessä. Hyvin yleinen 

yhteisön määrittämisen tapa on myös tarkentaa käsitettä rajattuna alueena, jossa elävien 

yksilöiden välillä tapahtuu vuorovaikutusta. (Antikainen, Rinne & Koski, 2013, s. 17–19.) 

Tämä määritelmä kuitenkin jättää ulkopuolelleen nykyään hyvinkin huomionarvoisen 

yhteisöllisyyden muodon, sosiaalisen median, jossa toistensa kanssa interaktiossa olevat 

yksilöt eivät useinkaan ole vuorovaikutuksessa maantieteellisesti rajatulla alueella. 

Sosiologian ”isänä” pidetty Èmile Durkheim (1982) näki yhteisöön kuulumisen yhtenä 

yksilön hyvinvoinnin merkittävimpänä sektorina. Hän katsoi yhteisöllisyyden ja yhteisöön 

kuulumisen tunteen olevan hyvin ratkaiseva tekijä yhteiskunnan yhtenäisyydessä sekä 

myös yksilön suhteessa yhteiskuntaan. Durkheimin mukaan esimerkiksi uskontojen syn-

tymisen perusta oli niissä selittämättömissä ja paranormaalinomaisissa voimaantumisen 

tunnetiloissa, joita yhteen kokoontuminen sai aikaan yksilöissä. 
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3.2 Yhteisöllisyys kasvatuksessa ja opetuksessa 

Opetus tarkoittaa lyhykäisyydessään vuorovaikutusta, jolla pyritään saamaan opetuksen 

kohde oppimaan jotakin (Uusikylä & Atjonen, 2000, s. 14). Kasvatuksella tarkoitetaan 

jonkin yksilön tai instituution pyrkimystä vaikuttaa jonkun henkiseen kehitykseen sekä 

yksilön ominaisuuksien tavoitteellista ohjaamista toivottujen päämäärien mukaisiksi. Ope-

tuksen ja kasvatuksen velvollisuuksiksi nykypäivänä on muodostunut sellaisten yhteisten 

eettisten sääntöjen ja sopimuksien tuottaminen, ylläpito sekä perustelu, joilla yhteiskunta 

saadaan pysymään koossa. Yhteisiksi sovittuja moraalisia periaatteita noudattamalla yksilö 

voi myös helpommin tuntea itsensä yhteisöönsä kuuluvaksi. Lisäksi koulutuksen kasvatus-

tehtävää määriteltäessä oppilaiden sosiaalisen kehityksen tukeminen nousee esille usein. 

(Antikainen ym. 2013.) 

Koulu voidaan mieltää hyvinkin vaihtelevana ja moniulotteisena oppimisympäristönä sekä 

opettajan että oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Kouluympäristössä sosiaali-

nen toiminta perustuu opettajien pyrkimyksiin kasvattaa oppilaita sekä oppilaiden henkilö-

kohtaisiin pyrkimyksiin toimia oppilaan roolissa. Koulun oppimisympäristö sisältää sen 

fyysiset, sosiaaliset ja pedagogiset ympäristöt, jotka rakentuvat sekä oppilaan omista mie-

likuvista ja tuntemuksista, että myös koulun institutionaalisista perusteista. Oppilas ha-

vainnoi kouluympäristöään koko koulun rakenteiden, vuorovaikutuskäytänteiden ja kasva-

tuksellisten pyrkimysten kautta ja myös yksittäisten luokkatilanteiden ja niiden sosiaalisten 

tapahtumien perusteella. Nuori näkee koulun oppimisympäristönä, jossa hän strukturoi 

omaa rooliaan yllä kuvattujen havaintojen kautta. (Pietarinen, 1999.) Luokkaympäristössä 

opettajan vastuulla on ohjata luokkaa yhteisiä päämääriä tavoitellessa ja hyvässä oppimis-

ympäristössä kaikilla on yhteinen käsitys näistä päämääristä sekä määräyksistä. Yhteisöksi 

luokkaa kehittäessään opettajan on hyvä pyrkiä toisaalta kohtelemaan oppilaitaan yk-

silöllisesti, mutta ei kuitenkaan sovittujen periaatteiden kustannuksella. (Pollari & Koppi-

nen 2010, s. 29 & 124.) 

3.2.1 Yhteisöllisyys perusopetuksen yläluokilla 

Pietarisen (1999) mukaan oppilas erittelee ensi kädessä koulunsa pedagogisen, fyysisen ja 

sosiaalisen järjestelmän luokkahuoneissa, oppitunneilla ja opettajien tai tuntiryhmien kans-

sa tapahtuvan sosiaalisen toiminnan perusteella. Etenkin peruskoulun yläluokille siirryttä-

essä nuoren on arvioitava sosiaaliset verkostonsa uudelleen. Aineenopettajajohtoiseen kou-
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lujärjestelmään siirryttäessä sekä opettajan ja oppilaan että myös oppilaiden keskinäinen 

dynamiikka muuttuu: ryhmissä voi olla eri jäsenet joka tunnilla ja yksittäistä pysyvää kait-

sijaa (vrt. luokanopettaja) ei enää ole. Nuori liittyy seitsemännellä luokalla uuteen koulu-

kulttuuriin, vertaisryhmään ja kasvatusyhteisöön. Oppimisen tehokkuus ja sosiaaliset seu-

raukset tässä koulukulttuurissa ja sen ryhmissä määräytyvät sen perusteella, kuinka hyvin 

nuori on onnistunut soluttautumaan eri aineiden sosiaalisiin ympäristöihin sekä kuinka 

velvoitettu hän kokee olevansa opetus- ja oppimisprosesseihin kussakin aineessa. (Pietari-

nen & Rantala, 2002.) 

Yläluokkaikäiset nuoret odottavat usein itselleen yksilöllistettyä opastusta ja tukea itsenäis-

tymisensä kehitykselle etenkin aikuisilta, jotka eivät ole hänen vanhempiansa. Pietarinen ja 

Rantala (2002) väittävät yläasteikäisten oppilaiden kunnioittavan opettajissa aineen hallin-

taa sekä heidän pedagogisia toimintaperiaatteitaan – tosin vain, jos oppilaat kokevat ne 

toimiviksi. Oppilaat ovatkin usein tyytymättömiä siihen, kuinka opettajat ratkaisevat tietty-

jä sosiaalisia ongelmatilanteita. Lisäksi oppilaat havainnoivat opettajan roolia luokan yh-

teisöllisen ympäristön toimivuuden jalostajana. Olennaista on, että opettaja pyrkii löytä-

mään keinoja kehittää ryhmän sisäistä vuorovaikutusta ja että hänellä on toimivia keinoja 

myös kehittää ryhmän ja itsensä keskinäistä vuorovaikutusta. (Pietarinen & Rantala, 2002.) 

3.2.2 Yhteisöllisiä työtapoja koulussa 

Yhteisöllisestä oppimisesta voidaan puhua silloin, kun n. koululuokan kokoinen ryhmä 

pyrkii yhdessä ymmärtämään, erittelemään ja oppimaan jotain opetettavaa asiaa. Ilmiön 

ymmärrystä tavoitellessaan ryhmä voi tuottaa kokonaan uuttakin informaatiota, joka ei 

kuitenkaan palaudu ryhmässä olevien yksilöiden luomaksi tiedoksi, vaan tiedontuottamisen 

katsotaan olevan ryhmän yhteinen prosessi. Yhteisöllisen oppimisen periaate korostaa op-

pimistapahtumassa ryhmän ja sen jäsenten älyllisiä attribuutteja. Yhteisöllinen oppiminen 

korostaa ryhmän yhteistä tavoitetta, oppilaiden vastuuta, prosessin merkitystä sekä ongel-

malähtöisyyttä. Oppimismetodissa pyritään siihen, että oppilaat oppisivat ryhmän toisilta 

jäseniltä ja kehittäisivät sekä tiedonkäsittelynsä että oppimaan oppimisen kykyjään. (Hak-

karainen, Lonka & Lipponen, 2004, s. 392.) 

Yhteistoiminnallisesta oppimisesta puhuttaessa viitataan pedagogiseen menetelmään, jossa 

oppilaat jaetaan opetuksessa 2–4 hengen kokoisiin ryhmiin yksittäisten oppilaiden ohjaa-

misen sijasta (Sahlberg & Sharan, 2001, s. 10). Sahlberg ja Sharan esittävät menetelmän 
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lähtökohtana olevan siis suuremman ryhmän organisoiminen pienemmiksi yksiköiksi tie-

tyin tieteellisin perustein. 

Yhteistoiminnallisten oppimismenetelmien tavoitteena on myös yleensä muodostaa ryhmät 

siten, että ryhmän yksilöt ovat erilaisia niin taidoiltaan, sukupuoleltaan kuin etniseltä taus-

taltaankin. Vasta lopputuotoksessa, esimerkiksi manuaalisessa kokeessa, oppilaat arvioi-

daan lopulta yksilöinä sen perusteella, kuinka he ovat parantaneet omaa henkilökohtaisen 

tason suoritustaan entisestä. Menetelmän periaatteissa korostuu ryhmän keskinäinen yh-

teishenki, joka syntyy ryhmän muiden jäsenten motivoinnilla ja kannustamisella yhteisen 

päämäärän ja tavoitteen saavuttamiseksi. (Slavin, 2002.) 

Kaikkia yhteistoiminnallisia oppimismenetelmiä yhdistää oppilaiden yhdessä toimiminen 

ja työskentely jokaisen yksilön oppimiskokemuksen varmistamiseksi. Muun muassa John 

Hopkinsin yliopistossa kehitetty Student Teams Achievement Divisions –menetelmä 

(suom. Tiimioppiminen) korostaa ryhmän yksilöiden vastuuta sekä näiden omasta että 

myös ryhmän muiden yksilöiden onnistumisesta. Menetelmän ajatuksena on, että ryhmä 

työskentelee niin kauan, kunnes jokainen osaa opetettavan asian. Tiimioppimismenetelmis-

sä toteutuu kolme yhteistoiminnallisen oppimisen periaatetta: Ensimmäinen niistä on yksi-

löllinen vastuu, jolla tarkoitetaan ryhmän menestyksen riippuvaisuutta yksittäisten jäsenten 

oppimisesta. Toisena periaatteena, joka perustuu oppilaiden panoksen mittaamiseen heidän 

aikaisempaan suoritukseensa vertaamalla, on kaikkien tasavertainen mahdollisuus menes-

tyä. Kolmas periaate on ryhmän kollektiivinen palkitseminen, jossa huomionarvoista on 

kuitenkin se, että muodostetuttujen pienten ryhmien ei ole tarkoitus kilpailla toistensa 

kanssa. (Slavin, 2002.) 

3.3 Yhteisöllisyys musiikin harjoittamisen eri muodoissa 

Musiikki on kieli, jota lähes jokainen ymmärtää enemmän tai vähemmän, ja muiden kieli-

muurien vallitessa musiikki voi toimia yhtenä kommunikaation välineenä. Musiikki ylipää-

tään voi tuoda yhteen paljon erilaisista taustoista olevia ihmisiä, sillä musisoidessa voidaan 

keskittyä ainoastaan musiikkiin sen sijaan että yksilöiden sosiokulttuurillisilla eroilla ja 

taustoilla olisi merkitystä (Hargreaves & North, 1997, s. 1–3). Musiikilla on myös tärkeä 

osuutensa eri kulttuuriympäristöjen monissa seremonioissa ja merkittävissä tapahtumissa, 

kuten esimerkiksi häissä, hautajaisissa, tanssiaisissa sekä kansallisissa juhlapäivissä. Tanssi 

on yksi varteenotettava esimerkki siitä, kuinka musiikki herättää ihmisissä vastavuoroi-
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suutta ja kuinka sillä on usein osuutensa varauksettomammassa sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä. (Crozier, 1997.) 

Kokeellisissa tutkimuksissa on lisäksi osoitettu, kuinka lyhytaikainenkin altistuminen mu-

siikille ja erityisesti musiikin vuorovaikutuksellisille muodoille voi luoda sosiaalista ko-

heesiota. Musiikillinen aktiviteetti itsessään sisältää erilaisia sosiaalisia taitoja, kuten ky-

vyn kommunikoida toisten soittajien kanssa sekä säännellä tunnetiloja. Tähän liittyen yh-

tye- ja orkesterisoitto vaatii soittajilta kykyä hallita sosiaalista vuorovaikutusta, joka voi 

siirtyä ihmisen kommunikoinnissa myös muille elämänalueille. Muun muassa Hove ja Ri-

sen (2009) ovat havainneet, että yhteismusisoinnille välttämätön synkronoitu rytmin napu-

tus aiheuttaa lisääntynyttä yhteenkuulumisen tunnetta. Viimeaikaiset tutkimustulokset ovat 

osoittaneet, että musiikki voi edistää ihmisen sosiaalista ja kulttuurillista käyttäytymistä 

sekä ymmärrystä jopa hyvin nuorella iällä. Kirschner ja Tomasello (2010) osoittivat, että 

yhteismusisointi lisää yhteistyötä ja ystävällistä käyttäytymistä lasten keskuudessa. Myös 

aktiivinen osallistuminen ohjatuille musiikintunneille on yhdistetty muun muassa puoli-

vuotiaiden vauvojen vuorovaikutuksellisten kykyjen nopeutuneeseen kehitykseen. (Biasutti 

& Concina, 2013.) 

Musiikin sosiaalista historiaa tarkastellessa voidaan todeta, että kehittyvä teknologia on 

osaltaan helpottanut ihmisten välistä musiikin avulla tapahtuvaa ja siihen liittyvää vuoro-

vaikutusta. Ensimmäisiä musiikkinauhoitteita pidettiin niiden markkinoille tullessa uhkana 

elävän musiikin kuuntelemiselle ja siitä nauttimiselle, mutta nauhoitteet tarjosivat kuiten-

kin musiikin ihmisiä yhdistäville ominaisuuksille uusia ulottuvuuksia. Ihmisille oli yhtäk-

kiä mahdollista kuunnella haluamaansa musiikkia omassa kodissa milloin tahansa joko 

yksin tai ystävien kanssa, eikä musiikkia tarvinnut enää osata soittaa itse. Lisäksi nauhoit-

teet sekä radio mahdollistivat sen, ettei yksittäisistä kuuntelukerroista tarvinnut enää mak-

saa maltaita (vrt. elävä musiikki). Nykypäivään mennessä musiikki on kaikkialla: etenkin 

länsimaisissa yhteiskunnissa se on teknologian avulla käden ulottuvilla lähes missä ja mil-

loin tahansa ja lisäksi sosiaalisen median kautta myös jaettavissa ystäville ympäri maail-

maa. (O’Hara & Brown, 2006, s. 3–5.) 

3.4 Musiikkikasvatus ja yhteisöllisyys 

Yhteishengen toteutumisen yhtenä kriteerinä voidaan pitää sen vapaaehtoisuutta. Koulujen 

opetusryhmissä, jotka on muodostettu riippumattomana oppilaiden tahdosta, korostuu yh-
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teisen tavoitteen merkitys toiminnassa vahvasti. Oppilaiden ollessa motivoituneita saavut-

tamaan yhdessä asetettu päämäärä johtaa optimaalitilanteessa siihen, että yksikään ei halua 

jäädä ulkopuolelle toiminnasta. Musiikinopetuksessa vapaaehtoisuuden tunne voi muodos-

tua oppilaille pienistäkin asioista, kuten esimerkiksi ajoittaisesta kappaleiden tai soittimien 

valinnanvapaudesta. (Sipola, 2012, s. 37–38.) 

Jotta musiikintunnin yhteishenkeä edistävät vaikutukset voisivat konkretisoitua opetusti-

lanteessa, täytyy oppilaiden ensin motivoitua oppimaan ja innostua musiikista. Musiikin, 

kuten muidenkin kouluaineiden motivaatiossa lähtökohtana on se, että opettajan ja oppi-

laan välinen vuorovaikutussuhde on kunnossa. Anttilan ja Juvosen (2002, s. 130–131) mu-

kaan oppilaat toivovat pääsääntöisesti sitä, että opetustilanteessa opettaja tulisi ulos ope-

tuksen organisoijan roolistaan ja pyrkisi aitoon ja positiiviseen vuorovaikutukseen nosta-

matta itseään liiaksi oppilaiden yläpuolelle. Se, että opettaja arvostaa oppilaiden mielipitei-

tä ja näkökantoja on lisäksi merkittävässä roolissa oppilaiden motivoinnissa. (Anttila & 

Juvonen, 2002, s. 132.) Musiikinopetuksessa opettajan oppilaiden mielipiteiden arvostami-

nen voi niin ikään toteutua esimerkiksi opettajan antaessa oppilaille vastuun soitettavasta 

tai laulettavasta ohjelmistosta. 

Valinnanvapauden vaikutus oppilaiden opiskelumotivaatioon ja sitä kautta yhteishenkeen 

nostaa myös kysymyksiä musiikintuntien arvostelusta. Esimerkiksi Hakkaraisen, Saaren ja 

Silanderin (2003) toteuttamassa kyselyssä, jossa selvitettiin peruskoulun käyneiden opiske-

lijoiden suhteita musiikinopetukseen, nousivat useaan otteeseen esille haastateltavien nega-

tiiviset mielleyhtymät taito- ja taideaineiden arvosteluun. Yhteishengen parantamisen kan-

nalta voitaisiinkin ajatella, että arvostelusta vapaan ja näin yhteisöllisyyttä tukevan ilmapii-

rin luomiseksi arvostelun poistaminen voisi osaltaan vapauttaa oppilaiden luovaa toimin-

taa. Numeroarvostelu voi kenties aiheuttaa oppilaiden keskinäistä kilpailua, joten joko he-

terogeeniselle luokalle sovellettujen arviointikriteerien laatiminen tai jopa niiden merkityk-

settömyyden korostaminen ryhmän jäsenille saattaa edesauttaa yhteishenkeä ja oppilaiden 

heittäytymistä luokassa. 

Kosonen (2009) esittää artikkelissaan, että onnistumisen kokemukset yhteismusisoinnissa 

voivat olla itseään ruokkivia ja motivoida oppimaan enemmän. Koska musisoinnin mah-

dollisuuksia on lukuisia jo pelkästään oppituntiympäristössä, on musiikintunneilla hyvät 

mahdollisuudet saada kaikki tuntemaan olevansa tärkeitä lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Runsaat mahdollisuudet laulun, eri soittimien ja nykypäivänä myös musiikkiteknologian 
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kanssa luovat niin kutsutun turvallisen jaetun tilan, missä jokaisella oppilaalla on mahdolli-

suus valita paikkansa ja olla esillä juuri niin paljon tai vähän kuin hänestä itsestä tuntuu. 

(Pääkkönen, 2013.) 
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4 MUSIIKINTUNNIT MURROSIKÄISTEN YHTEISHENGEN RA-

KENTAJANA 

Aineenopettajajohtoiseen opetusympäristöön siirtyminen eli vaihdos alaluokilta yläluokille 

on merkittävä nuoren elämän taitekohta, jossa opettajan ja oppilaan voimasuhteet muuttu-

vat. Vaihdos luokanopettajajohtoisesta ympäristöstä nuoren omaa itsenäisyyttä ja vastuuta 

korostavaan kouluyhteisöön voidaan katsoa tulevan juuri sopivaan aikaan siinä mielessä, 

että murrosikäisenä tarve itsenäistyä aikuisista kasvaa. Kuten olen todennut jo aikaisemmin 

tässä tutkielmassa, vanhemmista itsenäistymisen seurauksena yhteenkuuluvuuden tunteen 

merkitys omien vertaisryhmien kanssa kuitenkin lisääntyy. Etenkin juuri uudessa, tunte-

mattomassa kouluympäristössä nuoria voi sekä jännittää että stressata paine ryhmään kuu-

lumisesta. Näin ollen juuri yläasteelle siirryttäessä luokkien ja opetusryhmien keskinäistä 

yhteishenkeä parantavan opetuksen suunnittelun sekä järjestämisen voidaan katsoa olevan 

erityisen hyödyllistä ja tarpeellista. 

Useissa tutkimuksissa (mm. Christenson & Roberts, 1998; Zillmann & Gan, 1997) on osoi-

tettu, että musiikki on suuressa roolissa murrosikäisen elämässä. Nuoret ovat musiikin 

suurkuluttajia ja heille musiikki voi ilmentää sekä oman kulttuurillisen, sosiaalisen että 

yksilöllisen identiteetin rakentamista. Nuorten kuuntelemassa populäärimusiikissa heijas-

tuu usein nuorten oman sukupolven ajankuva ja sen kulttuurilliset vaikutteet, joihin tunnis-

tautumisella voi olla oma roolinsa vanhemmista sukupolvista itsenäistyessä. 

4.1 Musiikin psykososiaaliset merkitykset nuoruudessa 

Psykologiassa identiteetin käsitteellä tarkoitetaan yksilön kokemusta omasta itsestään 

(Ojanen, 1994, s. 31). Murrosiässä nuoren identiteetti on etenkin kohdassa 2.1.1 kuvaa-

mieni ulospäin näkyvien fyysisten muutosten seurauksena usein hyvinkin epävarma. Mu-

siikki voi tällöin olla nuorelle keino tarkastella omaa itseä yksin rauhassa ja se voi toimia 

järjestelmänä, jota vasten nuori saa peilata identiteettiin liittyviä kokemuksiaan. Parhaassa 

tapauksessa musiikin kuuntelu tai sen harrastaminen tarjoaa nuorelle kentän oman minuu-

den pohtimiseen sekä yksin että ryhmässä. (Saarikallio, 2009.) Saarikallion (2009) mukaan 

murrosikäinen voi myös pohtia musiikin avulla tärkeinä pitämiään asioita, löytää siitä yh-

teyksiä tunteisiinsa ja luoda näin vahvempaa itseymmärrystä ja -tuntemusta. 



19 

 

 

Musiikilla on lisäksi usein osuutensa nuoren jo olemassa olevan minäkäsityksen tukijana ja 

vahvistajana, mikä näkyy esimerkiksi nuorten hyvinkin tarkassa lempimusiikkityylien va-

likoinnissa. Ilmaisukeinona musiikki on turvallinen, sillä syviäkin tuntemuksia ja epävar-

muuksia voi ilmaista esimerkiksi laulun sanoilla joutumatta kuitenkaan ottamaan vastuuta 

sanojen liittymisestä omaan minuuteen sinänsä. (Saarikallio, 2009.) Nuorille musiikki on 

usein tärkeä osa identiteettiä, ja he saattavat olla hyvinkin tarkkoja siitä, että heidän kuun-

telemansa musiikki ei riitele heidän senhetkiseen identiteettikäsityksensä kanssa. (Laiho, 

2002.) 

Kehityksen vauhdittuminen ja siitä juontuvat tunnepuolen haasteet murrosiässä lisäävät 

nuoren tunteiden sääntelyn tarvetta, sillä nuorella tunteiden sääntelyn taito on vasta kehit-

tymässä. Näin ollen mahdolliset käytettävissä olevat tunteiden sääntelyä tukevat voimava-

rat ovat tärkeässä roolissa nuoren elämässä. (Saarikallio, 2002.) Tutkielmani osiossa 2.1.2 

”Psyykkiset muutokset” erittelin murrosiän tunnekuohuja, ja kokeelliset tutkimukset ovat-

kin osoittaneet musiikin vähentävän kiihtymistä ja stressiä etenkin muusikoilla, naisilla 

sekä nuorilla (Pelletier, 2004). 

Nuorten on osoitettu osaavan käyttää musiikkia tunteidensa sääntelyssä jo varhaisissa mur-

rosiän kehitysvaiheissa, ja iän karttuessa nuori oppii usein vähitellen enemmän ja enem-

män tunteiden hallinnan keinoja. Viidentoista vuoden iän sanotaan olevan käännekohta 

näiden keinojen tehokkaan käytön oppimiselle. Koska nuoruus on elämänvaihe, joka luo 

perustan yksilön koko loppuelämän kestäville itsesääntelyn ja emotionaalisille taidoille, on 

tunteiden musiikilla hallinnan opettelu tärkeää murrosiässä. (Saarikallio, 2002.) 

Musiikin on todettu vaikuttavan ihmisellä oleellisimpiin tunteiden osa-alueisiin eli fysiolo-

giaan, kokemukseen ja ilmaisuun (Sloboda & Juslin, 2001). Wells ja Hakanen (1991) tote-

sivat myös murrosiän tunnekuohujen kuuluvan erilaisen musiikin äänimaailmoissa hyvin-

kin kuvailevasti ja niin ikään kevyen musiikin sanoituksista on löydettävissä paljon teemo-

ja, jotka ovat murrosikäiselle nuorelle hyvinkin ajankohtaisia. Useiden tutkimusten mu-

kaan (mm. Kurdek, 1987; Lyle & Hoffman, 1972; Moore & Schultz, 1983) nuoret käyttä-

vätkin musiikkia, kuten myös muita median muotoja, helpottaakseen ja lieventääkseen 

negatiivisia ja hämmentäviä tuntemuksiaan kuten vihaa, ahdistusta tai onnettomuutta. 

Etenkin juuri varhaisnuoruudessa ja murrosiässä, jolloin ongelmat ja konfliktit sekä van-

hempien että ystävien kanssa lisääntyvät, alkaa nuori usein kuunnella entistä enemmän 

musiikkia (Arnett, 1995). 
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Itsehallinnalla ja itsemääräämisellä tarkoitetaan sitä, että yksilö kokee itse pystyvänsä 

olemaan aktiivisena vaikuttajana omassa ympäristössään, toiminnassaan ja tunteissaan 

(Ruud, 1997.) Tunteeseen liittyy kiinteästi se, että yksilö itse katsoo olevansa kykeneväi-

nen, osaava ja onnistuva tekemisissään.  Murrosiässä tasapainottelu nuoreen kohdistuvien 

ympäröivän maailman sekä omien vaatimusten suhteessa omiin kykyihin voi joskus olla 

hyvinkin haastavaa nuoren itsetunnolle. Itsehallinnan tunteen vahvistaminen musiikilla voi 

tapahtua monella tavalla, esimerkiksi yksinkertaisesti siten, että nuori saa soittaa äänentois-

tolaitteesta juuri haluamaansa musiikkia juuri haluamallaan äänenvoimakkuudella. Musi-

sointi voi tarjota nuorelle oppimis- ja onnistumiskokemuksia ja harrastuksessa edistyminen 

voi kohottaa näin nuoren itsetuntoa. Lisäksi tutun musiikin kuuntelu voi tehdä uusista ti-

lanteista tutumman oloisia ja sen avulla voi saada haluamaansa henkilökohtaista tunnelmaa 

esimerkiksi kotiaskareiden hoitamiseen. (Saarikallio, 2009.) 

Nuoren ihmissuhteissa musiikki voi toimia rentouttajana kaveritapaamisissa tai romantii-

kan tuojana seurustellessa. Yhdessä koetut musiikkiin liittyvät kokemukset, kuten rock-

konsertit tai musiikkiharrastus, voivat tuoda nuorille vahvojakin yhteisiä kokemuksia, jotka 

vahvistavat yhteenkuulumisen tunnetta. Yhdessä kokemisen ohella myös yksin musiikin 

kuuntelu voi tuoda tunnetta läheisyydestä nuorelle tuomalla kokemuksen yhteydestä lau-

luntekijään tai mielikuvitusta herättämällä. Lisäksi henkilökohtaisten musiikkimieltymys-

ten ja musiikillisten esikuvien voidaan katsoa toimivan nuoruuden siirtymän välineinä, 

joilla vanhemmista irtautuminen ja itsenäisen minän muodostaminen voi helpottua. (Saari-

kallio, 2009.)  

Yllä esittelemäni neljä teemaa musiikin psykososiaalisista merkityksistä nuoruudessa 

konkretisoituvat ja nivoutuvat yhteen Laihon (2004) muodostamassa kaaviossa. Kaavio 

havainnollistaa sitä, kuinka kaikki neljä teemaa vaikuttavat toisiinsa ja ovat sidoksissa: 
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Kuva 1. Musiikin psykologisten toimintojen kategorisointi Laihoa (2004) mukaillen. 

4.2 Nuoret ja musiikin yhteisöllisyys 

Musiikin kuuntelu voi vahvistaa nuoren yhteenkuuluvuuden tunnetta suurempaan ikätove-

riensa verkostoon, jossa vallitsevat tietyt nuorisolle ominaiset arvot ja kiinnostuksen koh-

teet. Nopeatempoisessa ja hektisessä yhteiskunnassa musiikki ja median eri muodot tarjoa-

vat yhteistä kosketuspintaa nuorille (Roe, 1985). Roe (1985) toteaa kuitenkin myös, että 

yksittäisen nuoren yhteenkuuluvuuden tunne ei välttämättä ulotu koko nuorisokulttuuriin, 

vaan mahdollisesti vain johonkin nuorten alakulttuuriin. Nuoret käyttävätkin usein musiik-

kia yhtenä keinona vakiinnuttaessaan alakulttuuria, ja esimerkiksi 1990-luvun Euroopassa 

uusfasististen ”skinien” nuorisojärjestön tavaramerkkinä oli punk-tyylinen musiikki, jonka 

sanoitukset sisälsivät eri rotujen edustajille kohdennettuja herjauksia ja loukkauksia (Sabin, 

1999, s. 207–208). 

Roen (1987) tutkimuksessa Ruotsin nuorisosta kävi ilmi, että yksi relevantti sektori nuoren 

identifioituessa johonkin alakulttuuriin on hänen koulumenestyksensä. Tutkimuksessa tar-

kennettiin tätä havaintoa myös niin, että huonommin koulussa menestyvillä nuorilla on 

taipumus olla uhmakkaampia ympäröivää maailmaa kohtaan. Täten he etsivät sekä kaltai-

siaan tovereita ympärilleen että myös kuuntelevat olotilojaan kuvaavaa musiikkia, joka 

heijastaa yhtäältä syrjäytymisen tunteita ja toisaalta syrjäytyneen ryhmän yhteenkuuluvuut-
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ta. Median eri muodoista nimenomaan musiikki toimii alakulttuuria edustavien nuorien 

yhdistäjänä ja myös ilmaisee heidän yhteistä maailmankuvaansa. (Roe, 1987.) 

Jarasto ja Sinervo (1999, s. 182–184) toteavat musiikin olevan jotain, jonka nuoret halua-

vat usein pitää kokonaan itsellään ja erillisenä etenkin vanhemmista, joihin he haluavat 

jatkuvasti kasvattaa pesäeroa itsenäisyyden tarpeen lisääntyessä. Sukupolvien väliset erot 

musiikkikulttuurissa ovat usein suuria, ja nuorten suosima musiikki voikin usein aiheuttaa 

vanhemmissa huolta ja jopa pelkoa. Itsenäistymisen ja erityisyyden tavoite nuoruudessa 

kuitenkin voi selventää osaltaan lisää sitä, miksi nuorten kuuntelema musiikki on joskus 

aikuisille täysin vierasta ja tavoittamattomissa. Lisäksi esimerkiksi hyvin raskaan hevime-

tallin kuuntelulla murrosiän aikaisen hämmennyksen tunteet kauheimpiakin tunteita voi-

daan käsitellä turvallisesti pelkojen ja kauhukuvien kuitenkaan toteutumatta. (Jarasto & 

Sinervo, 1999, s. 182–184.) 

4.3 Musiikintunnit perusopetuksen yläluokilla 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) painotetaan musiikissa sitä, että sen 

tehtävä oppiaineena on arvostavan ja myönteisen musiikkisuhteen rakentaminen oppilaille. 

Lisäksi oppiaineen opetuksen tulisi olla oppilaita aktiiviseen ja monipuoliseen musiikki-

toimintaan motivoivaa. Tärkeänä teemana musiikinopetuksessa nähdään myös oppilaiden 

kokonaisvaltainen kasvu sekä heidän sosiaalisten taitojen kehittyminen. Oppitunneilla mu-

siikkia tulee pyrkiä opettamaan mahdollisimman monipuolisesti ja oppilaaille tarjotaan 

opetuksen myötä mahdollisuuksia osallistua ja olla esiintyjinä koulun tilaisuuksissa ja ta-

pahtumissa. Musiikin opetuksessa yläasteella painottuu oppilaiden musiikillisten tietojen ja 

taitojen kartuttaminen, johon pyritään käyttämällä musiikkikasvatuksen vakiintuneita työ-

tapoja (laulu, soitto, kuuntelu, säveltäminen, musiikkiliikunta, improvisointi) sekä musiik-

kiteknologisia sovelluksia. Tavoitteena on myös eri taidemuotojen välisen työskentelyn 

hyödyntäminen yläluokkien musiikinopetuksessa. (POPS, 2014, s. 422.) 

Etenkin juuri yläasteella murrosikäisiä, identiteettiään hakevia oppilaita opetettaessa opet-

taja–oppilas-suhde on suuressa roolissa siinä, päättääkö oppilas aktivoitua tunnilla. Pollarin 

ja Koppisen (2010, s. 26–27) mielestä hyvä ihmissuhdetyö on edellytys rakentavaan ja 

tulokselliseen toimintaan oppilaiden kanssa.  Opettajan on tärkeää kohdata oppilaansa ta-

savertaisesti (tarkoittaa jokaisen kohdattavan oppilaan ehdotonta ja riippumatonta kunnioi-

tusta) sekä pyrkiä saavuttamaan heidän luottamuksensa avoimella ja selkeällä viestinnällä 
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sekä vuorovaikutuksella. Opettajan saavutettua luottamus oppilaisiinsa osapuolien keski-

näinen vuorovaikutus on usein johdonmukaisempaa, odotusta vastaavampaa, oikeudenmu-

kaisempaa sekä tilanteenmukaista. (Pollari & Koppinen 2010, s. 26–27.) 

4.4 Musiikintunnit yläkouluikäisten ryhmähenkeä kohottamassa 

Yhteismusisoinnilla ja ylipäätään musiikilla on mahdollisuuksia toimia nuorten yhteishen-

gen vahvistajana myös kiusaamista torjumassa. Kiusaamisen motiiveina voivat olla esi-

merkiksi halutun statuksen tavoittelu, pelko itse kiusatuksi tulemisesta, kateus kiusattua 

kohtaan tai pyrkimys vahvistaa omaa asemaa ja itsetuntoa. Pohjimmiltaan yllä mainituissa 

motiiveissa on kuitenkin aina kyse kiusaajan huonosta itsetunnosta. (Hamarus, 2006, s. 

108–110.) Murrosiän kriisit aiheuttavat monille nuorille itsetunto-ongelmia, joten näin 

ollen voitaisiinkin todeta, että itsetunnon tietoinen rakentaminen ja kasvattaminen on tär-

keää kiusaamista torjuttaessa. Musiikin nuoren itsetuntoa kasvattavaa ja identiteettiä vah-

vistavaa vaikutusta käsiteltiin tämän tutkielman kappaleessa 4.2. 

Luvussa 3.2.1 esittelin yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita sekä 

työtapoja. Näiden oppimisstrategioiden toimintamallit ovat loistavasti hyödynnettävissä 

koulun musiikinopetuksessa. Pääkkösen (2013) väitöskirjassa tutkija käytti tutkimuksensa 

toteutuksessa yhteistoiminnallista opetustapaa jakaen musiikkipainotteisen yläasteluokan 

oppilasjoukon pienempiin yksiköihin konserttiprojektiin valmistautuessa. Pääkkönen mai-

nitsee kuitenkin, että prosessin alkuvaiheessa musisointi on aina yksilötoimintaa yksittäis-

ten oppilaiden harjoitellessa omia osuuksiaan sekä keskittyessä omaan suoritukseensa. 

(Pääkkönen, 2013, s. 85.) 

Pääkkösen (2013) tutkimuksessa nuoret toteuttivat opettajan ohjauksella konserttiprojektin, 

joka esitettiin projektin lopussa sekä omille samaa koulua käyville vertaisryhmille että 

myös omille vanhemmille. Tutkimuksen tuloksissa toistui useasti yhdessä tekeminen ja 

yhteisöllisyys, jotka olivat hyvin selkeät pääteemat koko haastatteluaineistossa. Musisointi 

konserttia varten koettiin merkityksellisenä nimenomaan yhdessä laulamisen ja soittami-

sen, eikä niinkään itse musiikin takia. Esimerkiksi harjoittelussa edistymistä kuvailtiin niin, 

että edistymisen huomaa konkreettisimmin kaikkien alkaessa vähitellen toimia yhdessä. 

(Pääkkönen, 2013, s. 94–95, 100, 117.) 
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Haastatteluaineistosta löytyi oppilaiden mainintoja siitä, että pienessä ryhmässä työskente-

ly tuntui helpommalta kuin koko luokan kanssa yhdessä musisointi. Pienryhmässä esimer-

kiksi mielipiteiden ilmaisun kuvattiin olevan helpompaa ja kynnyksen ilmaista ajatuksiaan 

ääneen koettiin olevan matalammalla. Pienessä ryhmässä myös oman soittosuorituksen ja 

soittoon panostamisen merkitys korostui, sillä yksittäisen oppilaan väärin soittaminen vai-

kutti enemmän koko loppuryhmän mahdollisuuksiin musisoida. Toisaalta pienessä ryh-

mässä vahingossa väärin soittaminen myös koettiin vähemmän ahdistavana, koska tällöin 

ei tarvinnut pelätä epäonnistumista tai itsensä nolaamista koko luokan edessä. (Pääkkönen, 

2013, s. 89, 119.)  

Pääkkösen tutkimukseen osallistuneet oppilaat luonnehtivat yleisesti yhdessä musisointia 

myös rentouttavana ja koulupäivään vaihtelua tuovana toimintana. Haastateltaessa nuoria 

vastauksista kävi useaan otteeseen ilmi, että koko luokan kanssa musisoidessa yhdessä 

soittaminen oli rennompaa kuin yksilösoitto. (Pääkkönen, 2013, s. 88.) Soitettaessa yhdes-

sä vaikkapa kahdenkymmenen hengen luokassa virheet eivät kuulu yhtä selkeästi äänimas-

sasta, joten yhteismusisointi voi olla muuten ujoille oppilaille loistava mahdollisuus ilmais-

ta tunteitaan ja heittäytyä luoviksi. 

Ongelmallisiksi tilanteiksi projektin toteutuksessa kuvattiin mm. harjoituksia, joissa kaikki 

eivät soittaneet kunnolla. Koska etenkin pienen ryhmän kesken työskennellessä yhden ih-

misen soitto vaikuttaa koko pienryhmän mahdollisuuksiin työskennellä, erittelivät oppilaat 

haastatteluissa toisinaan tuntemuksiaan siitä, että aktiivisena olo ilman koko ryhmän omis-

tautumista ja keskittymistä voi olla hankalaa. Toisaalta ongelmalliseksi osoittautui silloin 

tällöin joidenkin ”liikaa soittaminen”, kun jossain määrin epämieluisan ohjelmiston soitos-

ta ei jaksettu kiinnostua. Projektin lopussa häämöttävän konsertin kerrottiin kuitenkin har-

joitusten edetessä vaikuttaneen oppilasryhmään selkeästi aktivoivasti, ja lähempänä esitys-

tä harjoittelun luonnehdittiin olevan intensiivisempää ja jäsentyneempää. (Pääkkönen, 

2013, s. 92–93.) 

Projektin päätepisteeksi asetettu esiintyminen oli osaltaan yhteishenkeä nostattava element-

ti koko konserttiprojektissa. Kuten erittelin luvussa 2.1.1 sekä 4.1, murrosiässä fyysiset 

muutokset aiheuttavat nuorelle usein identiteetti- ja ulkonäkökriisin, jolloin esiintyminen 

suurelle yleisölle voi tuntua inhottavalta ajatukselta. Kuitenkin yhdessä ryhmän kanssa 

esiinnyttäessä Pääkkösen tutkimukseen osallistuneet nuoret kokivat pääsääntöisesti esiin-

tymisen ryhmän kanssa vähentäneen esiintymisjännitystä. Tällöin esiintymisen onnistumi-
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sesta ei ollut vastuussa yksin eikä koko yleisön huomio kiinnittynyt yksittäisiin henkilöihin 

lavalla. Myös yhdessä jännittäminen ja yhdessä haasteesta selviytyminen koettiin yhteis-

henkeä nostattavana kokemuksena. (Pääkkönen, 2013, s. 101–116.) 

Vaikka Pääkkösen ohjaama konserttiprojekti ei ollut alun perin osanottajille vapaaehtoista, 

toistui haastatteluaineiston osanottajien vastauksissa projektista seurannut hyvä mieli ja 

luokan parantunut yhteishenki. Osallistujat kokivat projektista seuranneen koko luokan 

keskinäistä yhteisöllisempää käyttäytymistä sekä välitunneilla että oppitunneilla. (Pääkkö-

nen, 2013, s. 121–122.) 
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5 POHDINTA 

Tässä tutkielmassa tehdyt havainnot puolsivat ja vahvistivat aikaisempaa käsitystäni mu-

siikin ja yhteismusisoinnin mahdollisuuksista parantaa nuorisoryhmän yhteishenkeä. Vaik-

ka en koe hyötyneeni näistä mahdollisuuksista peruskoulussani, huomasin yhteisöllisyyttä 

ja yhteistoiminnallisuutta korostavan musiikinopetuksen hyödyt sekä musiikkiopisto-

opinnoissani että myös käydessäni myöhemmin musiikkilukiota. Sittemmin minua on mie-

tityttänyt paljon se, kuinka hyvinkin myrskyisänä kokemani murrosikä olisi voinut helpot-

tua, jos peruskoulussa saamani opetus olisi ollut erilaista. Tätä tutkielmaa tehdessäni sain 

paljon sekä vastauksia mieltäni askarruttaviin kysymyksiin että myös keinoja toimia tule-

vassa musiikinopettajan ammatissani murrosikäisen opetusryhmän yhteisöllisyyttä tukien. 

Tutkimukseni luotettavuudesta mainittakoon kuitenkin, että sekä omat käsitykseni että 

myös johtopäätelmissäni käyttämäni Pääkkösen (2013) aineisto olivat peräisin opetusym-

päristöstä, jossa oppilaat olivat musikaalisia ja musiikin harrastajia myös vapaa-ajallaan. 

Näin ollen vaikka tutkimuksessa käytetty soitto-ohjelmisto ei ollutkaan välttämättä osallis-

tujien itse valitsemaa ja heille mielekästä, oli oppilailla silti innostusta itse musiikkiin ja 

soitto-/lauluharrastukseen. Sovellettaessa samanlaista menetelmää vaikkapa juuri konsert-

tiprojektin järjestämiseen tavallisessa peruskoulussa sekä oppilaiden projektin vastaanotto 

että soittamisesta innostuminen voi viedä paljon aikaa ja vaatia opettajalta erityistä ammat-

titaitoa. 

Musiikkia harrastamattomien nuorten kanssa työskennellessä opettajan rooli oppilaiden 

innostajana korostuu entisestään, sillä murrosikäisillä oppilailla itsellään ei välttämättä ole 

voimavaroja innostua asiasta, joka on heille osittain tai täysin tuntemattomalla alueella. 

Opettajan musiikinopetuksen metodeissa on tärkeää, että hän pyrkii luomaan luokkaan 

turvallisen ja luovuuteen kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen saa toteuttaa itseään ilman 

pelkoa arvostelusta. Murrosiässä itsekriittisyys on vahvimmillaan ja myös omista epävar-

muuksista kumpuava toisten herjaaminen voi olla hyvinkin yleistä, joten musiikintunneilla 

opettajan avoimuus ja osoitus oppilaiden kykyihin uskomisesta voi olla ratkaiseva tekijä 

siinä, uskaltaako nuori lopulta kokeilla musisointia vai pyrkiikö hän olemaan syrjässä ope-

tuksesta. Vasta ei-musikaalisen nuoren oppiessa sietämään epävarmuuden tunteita ja hy-

väksymään mahdolliset soittaessa tulevat virheet avautuvat koulumusiikinopetuksen todel-

liset mahdollisuudet luokan yhteishengen parantamiseksi. 



27 

 

 

Koska pelkällä musiikin kuuntelullakin on tutkittu olevan myönteisiä vaikutuksia nuoren 

sosiaaliseen kehitykseen ja tunteiden sääntelyyn, voitaisiin ajatella, että peruskoulun mu-

siikintunneilla olisi hyödyllistä opettaa nuorille yksinkertaisesti musiikin kuuntelun taitoa. 

Vaikka oppilaat eivät missään vaiheessa oppisi soittamaan soittimia musiikintunneilla, jo 

pelkästään oppiessaan käsittelemään tunteitaan musiikin avulla sekä nauttimaan musiikista 

muiden kanssa voi luokan oppilaiden yhteishenki parantua. Mahdollisena opetusmetodina 

voisi käyttää myös oppilaiden rentouttamista uudessa ryhmässä aluksi mahdollisimman 

helpoilla tunneilla, joiden myötä ryhmä alkaisi ensin tuntea olonsa kotoisaksi, ja vasta 

myöhemmin varsinaisen soittimilla musisoinnin aloittamalla. Opetusmetodi voi ehkä tun-

tua musiikkiin harjaantuneemmista oppilaista turhauttavalta, mutta heikoimpien ehdoilla 

toteutetut tunnit voivat lopulta tuoda yllättäviä sosiaalisia hyötyjä koko luokalle. 

Mainitsin tutkielmassani, että nimenomaan murrosikäisille musiikki voi olla hyvinkin hen-

kilökohtaista ja suuressa roolissa nuoren identiteetin vahvistajana. Näin ollen nuorilla voi 

olla erittäin vahvoja mielipiteitä siitä, mikä musiikki on heidän mielestään hyvää ja mikä 

taas täysin kuuntelukelvotonta. Nopeasti muuttuvan musiikkiteollisuuden maailmassa ny-

kypäivän musiikinopettajan täytyy etenkin yläkoulussa opettaessaan olla erityisen paljon 

ajan hermolla ajankohtaisimmasta nuorisomusiikista. Tosin jos luokan sisälläkin musiik-

kimieltymyksissä on suurta hajontaa ja luokan oppilaissa on eri kulttuurien ja alakulttuu-

rien edustajia, voi kaikille mieluisan ohjelmiston löytäminen olla haastavaa opettajalle. 

Musiikintuntien yhteisöllisyyden kasvattamisen mahdollisuuksissa ja tämän tutkielman 

luotettavuudessa minua mietityttää myös, kuinka suuret mahdollisuudet parantaa sosiaalis-

ta ilmapiiriä on 0,66:n pakollisen viikkotunnin oppiaineella. Tämän lisäksi musiikki on 

seitsemännen luokan jälkeen valinnaisaine, ja koska opettajan ohjaamia tunteja on hyvin 

vähän, innostaminen myös vapaa-ajalla tapahtuvaan yhteismusisointiin voi olla avaintekijä 

siinä, kuinka paljon yhteishenki voi lopulta parantua. Projektiluontoinen työskentely nuor-

ten kanssa valmistauduttaessa esimerkiksi joulu- tai kevätjuhlien voi tuoda lisämotivaatiota 

harjoitella musisointia myös koulun ulkopuolella. 

Positiivista tutkimuksessani oli kuitenkin huomata ja ymmärtää paremmin sitä, kuinka suu-

ri merkitys itse musiikilla todella on nuorelle sukupolvelle. Koska musiikki on erityisen 

merkityksellistä murrosikäisille, täytyy näin ollen musiikilla olla siis todellista potentiaalia 

muodostua murrosikäisille mieluiseksi kouluaineeksi. Innostaakseen oppilaansa musiikin-

opettajan on tällöin tärkeää olla tietoinen niistä tavoista, joilla nimenomaan murrosikäiset 
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kokevat musiikin: opettajan nähdessä musiikin oppilaidensa silmin voivat mahdollisuudet 

murrosikäisen ryhmän yhteishengen kasvattamiseen avautua. 
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