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Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää taustamusiikin vaikutuksia keskittymiseen, 

vireyteen ja oppimiseen, sekä millainen taustamusiikki toimii parhaiten. Taustamusiikkia 

kuulee nykyään monissa eri paikoissa ja sillä tiedetään olevan vaikutuksia ihmisten 

käyttäytymiseen. Lisäksi monet käyttävät taustamusiikkia töiden lomassa ja opiskellessa. 

Heikosti virittävällä taustamusiikilla on todettu myös olevan rauhoittava vaikutus 

yliaktiivisuudesta kärsiville lapsille ja sitä käytetäänkin juuri tässä tarkoituksessa. Tässä 

tutkimuksessa pyritään siis arvioimaan, onko taustamusiikilla käyttöarvoa koulumaailmassa, 

keskittymistä vaativia tehtäviä tehdessä. 

 Tutkimus itsessään on kirjallisuuskatsaus aiempiin taustamusiikkia koskeviin 

tutkimuksiin, sekä kvalitatiivinen otos yhdestä koululuokasta, joka teki matematiikan tehtäviä 

eri taustamusiikkien soidessa. Tunnit pyrittiin pitämään mahdollisimman samankaltaisten 

olosuhteiden vallitessa, jotta ainut muuttuva tekijä olisi taustamusiikin tyyli. Eri tyylejä 

valittaessa otettiin huomioon monien eri tutkimusten tulokset ja viimeisellä tutkimuskerralla 

oppilaat saivat itse valita kuuntelemansa musiikin. Muita tyylejä olivat romantiikan ajan 

klassinen musiikki ja taustamusiikiksi luonnehdittu jazz-musiikki. Haastateltavana toimi 

luokanopettaja Keijo Kananen. Haastattelujen lisäksi oppilailta kysyttiin jokaisen 

kuuntelukerran jälkeen kolme kysymystä, joissa he vastasivat viittaamalla (Häiritsikö 

musiikki työntekoa?, Auttoiko musiikki mielestäsi keskittymään tehtävien tekoon? ja 

Jaksoitko tehdä pidempään töitä, kun kuuntelit musiikkia?) 

 Tulokset olivat jokseenkin taustamusiikin käyttöä puoltavia. Tosin ne 

poikkesivat ennakko-odotuksista selvästi. Kananen huomasi luokassa selvästi 

keskittyneemmän tunnelman, kun taustamusiikkina soi oppilaiden omavalintainen musiikki. 

Tieteellisin perustein valittu musiikki ei toiminut kyseiselle kohdeluokalle ja moni oppilas ei 

tuntenut taustamusiikista olevan mitään hyötyä. Osa oli jopa sitä mieltä, että musiikki vain 

häiritsee tehtävien tekoa. 

 Tutkimuksessa tultiin siihen johtopäätökseen, että yksi tärkeimmistä tekijöistä 

taustamusiikkia valitessa on yksilöiden oma musiikkimaku. Tästä syystä yleisesti soitettava 

taustamusiikki ei välttämättä ole hyvä ratkaisu oppitunneilla. Tosin otanta oli vain yksi 

luokka, joten näitä tuloksia ei voida yleistää suuremmassa mittakaavassa. Nykyään on 

kuitenkin mahdollista yksilöidä taustamusiikki, joten miksi näin ei tehtäisi? 

 

Avainsanat: Musiikki, taustamusiikki, keskittyminen, vireystila (yleensä 1–7 kpl) 
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1 Johdanto / Introduction 

 

Tämän tutkielman on tarkoitus saada selville kannattaako oppitunnilla laittaa musiikkia 

soimaan lapsien tehdessä tehtäviä itsenäisesti. Haluan tehdä tämän tutkimuksen, sillä 

taustamusiikin tiedetään tuovan monille yksilöille hyötyjä tehtävien teossa ja suuri osa 

alakouluikäisten oppilaiden työstä tehdään koulussa. Tähän kysymykseen liittyy myös toinen 

keskeinen kysymys. Millainen musiikki toimii parhaiten? Jokaisella lapsella on oma 

musiikkimakunsa ja kaikki ovat tässä suhteessa yksilöitä, joten yhtä universaalia vastausta 

tähän kysymykseen ei todennäköisesti voida saada. Aihetta sivutaan useilla aikaisemmilla 

tutkimuksilla ja todisteita musiikin positiivisista vaikutuksista lasten oppimiskykyyn on jo 

havaittu ainakin Helsingin yliopiston tutkimusjohtajan Mari Tervaniemen mukaan. 

Tervaniemi väittää, että lähinnä instrumentaali musiikki vaikuttaisi positiivisesti 

keskittymiskykyyn ja lisäksi musiikin tulisi olla rauhallista, sekä taustamusiikiksi soveltuvaa 

unohtamatta sitä, että musiikista tulee myös tykätä (Brucker, 2015). 

  

Tutkimukseen liittyy seuraavia ongelmia: 

Miten musiikki vaikuttaa oppilaiden viihtyvyyteen? 

Millainen musiikki saa aikaan parhaan keskittymiskyvyn? 

Miten luokka-aste vaikuttaa? 

Missä kouluaineissa musiikkia kannattaa käyttää? 

Miten luokkakoko vaikuttaa musiikin kuunteluun? 

Mitä eroa on pienten ja suuren paikkakuntien välillä? 

 

En pysty vastaamaan näihin kaikkiin kysymyksiin, joten keskityn kahteen ensimmäiseen ja 

valitsen kohteekseni 6:nen luokan, koska minulla on hyvät välit kohdekouluni kuudennen 

luokan opettajaan. 

 Oppitunnit joilla tutkimukseni toteutetaan ovat matematiikan tunteja, koska 

matematiikan tehtävät joita koulussa harjoitellaan, ovat itsenäistä ajattelua vaativia ja niistä 

monesti selvitään opettajan etukäteen antamien neuvojen mukaan. Lisäksi matematiikka on 

aine, joka menee hyvin usein samalla kaavalla, eli opettaja opettaa uuden asian tunnin alussa 

ja lapset alkavat tehdä itsenäisesti tehtäviä. Monessa muussa aineessa, kuten esimerkiksi 

äidinkielessä, on paljon vaihtuvuutta tuntien kulun mukaan. Joskus lapset suorittavat 
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kieliopillisia tehtäviä, joskus luetaan teksti, jonka jälkeen vastataan tekstistä tehtyihin 

kysymyksiin ja joskus kirjoitetaan omaa tekstiä. Haluan että tutkimukseni aikana jokaisella 

oppitunnilla on mahdollisimman samankaltaiset olosuhteet ja näin ollen ainoa vaihtuva tekijä 

olisi musiikki. Tästä syystä en itse ole tunteja seuraamassa, sillä läsnäoloni saattaisi vaikuttaa 

lasten käyttäytymiseen. Emme myöskään käytä perjantaipäivää tutkimukseen, koska 

oppilaiden ajatukset voivat olla jo viikonlopussa, joka saattaa aiheuttaa levottomuutta 

luokassa. 

 Muistan itse alakouluajoiltani, että pyysimme saksan tunneilla saada kuunnella 

musiikkia ja opettaja suostui pyyntöömme. Tunneilla viihtyvyys lisääntyi, mutta musiikki ei 

aina ollut hyväksi keskittymiselle, koska saimme kuunnella musiikkia mitä olimme itse 

toivoneet. Tämä johti siihen, että jäimme usein kuuntelemaan laulujen sanoja ja opettajan piti 

patistaa meitä tekemään tehtäviä. Tosin valitsemamme musiikki oli bändiltä nimeltä 

Klamydia, jonka sanoitukset aiheuttivat usein hilpeyttä, joten tämä esimerkki ei välttämättä 

ole kaikkein paras. Uskon kuitenkin, että tämän tutkimuksen avulla saan viitteitä siitä, että 

millainen musiikki keskimäärin toimii parhaiten ja tulosteni perusteella voisin ehkä jatkossa 

suositella kollegoilleni, että kannattaako musiikin soida tunneilla. 
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2 Musiikki ja mieli 

 

Musiikin vaikutusta aivoihin on päästy tutkimaan musiikin harrastajilla, jotka ovat soittaneet 

jotain instrumenttia jo lapsesta asti. Tervaniemen mukaan musiikkia harrastaneilla havaitaan 

monia aivojen rakenteen ja toiminnan muutoksia, esimerkiksi erityisen voimakkaana nähdään 

yhteys vasemman ja oikean käden tunto- ja motoristen alueiden välillä. Näitä alueita 

yhdistävä aivokurkiainen on muusikoilla paksumpi, joten tieto vasemmalta oikealle ja 

päinvastoin kulkee tavallista nopeammin ja tehokkaammin (Huotilainen, 2009, 41.) 

Musikaalisten kykyjen ja musiikin harrastuneisuuden vaikutuksista kielellisiin 

taitoihin on kasvavaa todistusaineistoa. Musiikilliset kyvyt esimerkiksi ennustavat 

ainutlaatuista kykyä hahmottaa hienovaraisia eroja, kun tunnistetaan toisen kielen foneettisia 

ominaisuuksia, ja äidinkielen osalta nuorilla lapsilla voidaan ennustaa hyvää lukutaitoa 

(Hargreaves & North, 484.) 

 Gorgon ja Bogen (1974) tekivät tutkimusta aivojen alueiden musiikillisista 

tehtävistä. Tutkimuksessa puudutettiin vuorotellen oikea ja vasen aivopuolisko. Vasemman 

aivopuoliskon ollessa puudutettuna puhe- ja kielikyky menivät sekaisin, mutta laulaminen 

onnistui koehenkilöltä. Oikean aivopuoliskon ollessa puudutettu laulamiskyky huononi 

merkittävästi, mutta puhe onnistui. Tosin puhe oli monotonista. Tästä pääteltiin, että vaikka 

puhe- ja kielikyky sijaitsevat oikealla puolella, niin vasenta puolta tarvitaan silti puheen 

intonaatioon ja ekspressiivisyyteen (Heal & Wigram, 1993, 123.) Psykologian tohtorin Seppo 

Särkämön mukaan musiikki parantaa muistisairaiden kognitiivista toimintakykyä esimerkiksi 

muistia ja puheen tuottoa (Moster, 2015). 

 Huotilaisen mukaan uusiutuneiden mittausmenetelmien johdosta, musiikkia on 

entistä helpompi soveltaa aivotutkimuksen keinoin. Sydämen sykeväli kertoo esimerkiksi, 

miten rauhoittunut, rentoutunut tai innostunut ihminen on. Jokainen voi mitata näillä uusilla 

välineillä myös itse omaa sykeväliään ja todeta, että tarvitaanko muutosta. Tätä muutosta voi 

Huotilaisen mukaan hakea esimerkiksi kuuntelemalla musiikkia. Jokaisen täytyy toki itse 

löytää itselleen juuri tilanteeseen sopivaa musiikkia (Moster, 2015.) 
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2.1 Vireystila, keskittyminen ja tarkkaavaisuus 

Ihmisen vireys määritellään aivorungossa sijaitsevien neuronien muodostaman verkoston 

kautta (rektikulaarinen aktivaatiojärjestelmä ns. RAS). RAS ulottuu jopa selkäytimen 

keskiharmaaseen alueeseen asti, mutta muutos tajuttoman ja hereillä olevan ihmisen 

vireystilan välillä saadaan vain stimuloimalla RAS:ia aivorungon yläosassa (Lindsberg & 

Soinila, 2001, 130.) 

Ihmisen ollessa optimi vireystilassa hänen käyttäytyminen on 

tarkoituksenmukaista. Jos vireystila on optimia korkeampi tai matalampi tarkkaavuus voi 

siirtyä kohteesta toiseen ilman hallintaa ja sen tahdonalainen hallinta on vaikeaa. Jos 

kohdehenkilö kärsii uneliaisuudesta eli somnolenssista ja hänellä on vaikeuksia pitää yllä 

normaalia vireystilaa, voidaan hänet herätellä aistiärsykkein, kuten puheella tai kosketuksella 

(Lindsberg & Soinila, 2001, 128.) 

Keskittymiskyky on suoraan riippuvainen aivoissa vallitsevasta vireystilasta. 

Vireystilan vaihteluun on monia syitä, kuten motivaatio, ympäristöärsykkeet ja univaje. Jotta 

annetut tehtävät saisi suoritettua suunnitellusti tulee vireystilan olla sopiva. Liiallinen vireys 

saattaa huonontaa tarkkaavuutta, sekä aiheuttaa aggressiota ja ahdistuneisuutta. Alhainen 

vireys ja uneliaisuus taas vaikuttavat oppimiseen ja käyttäytymiseen negatiivisesti (Tompuri, 

2016, 23.) 

 Vireystilaan ei voi vaikuttaa ajattelulla, sillä sen säätely tapahtuu aivojen 

alemmilla alueilla aivorungossa. Kaikki aistiärsykkeet vaikuttavat suuresti vireyteen. 

Esimerkiksi kun kuulemme oudon äänen saa se meidät heti valpastumaan, mutta ärsykkeen 

toistuessa se menettää uutuusarvonsa ja samalla vireytemme hiipuu. Vaikka ajattelulla ei voi 

vaikuttaa vireyden tilaan voi sitä kuitenkin säädellä tietoisesti. Luokkatilanteissa vireyteen voi 

vaikuttaa esimerkiksi liikkumalla, aistiärsykkein (esim. musiikki) tai pitkällä aikavälillä 

kehon hyvinvoinnista huolehtimalla. Toimintaympäristö vaikuttaa myös vireyteen. Luokan 

seinillä voi olla esimerkiksi rauhoittavia kuvia tai oppilas voi käsitellä jotain esinettä, joka 

taas vaikuttaa vireyteen tuntoaistin avulla (Tompuri, 2016, 23-26.) 

 Oppiminen vaatii ihmiseltä monta yhtenäistä tekijää, tarkkaavaisuutta, sopivaa 

vireyttä ja keskittymiskykyä. Tarkkaavaisuutta voidaan tietoisesti kanavoida tiettyyn 

kohteeseen. Tämä ollaan todistettu esimerkiksi kokeella, jossa koehenkilölle laitettiin 

kuulokkeet korville, joista samanaikaisesti vasempaan korvaan kuului yhden henkilön puhetta 
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ja oikeaan toisen. Koehenkilön täytyi keskittyä kuuntelemaan vain toista kuuloketta ja tämän 

todettiin onnistuvan valikoivan tarkkaavaisuuden avulla (Huotilainen & Moisala, 2018, 17.) 

Tarkkaavaisuus ja keskittyminen ei aina toisaalta ole helppoa ja tahdonalaista, mikäli aivoissa 

vallitseva vireystila on matala tai liian korkea (Lindsberg & Soinila, 2001, 128). 

Etuotsalohkot ovat elintärkeä osa aivojamme, kun tarkkaillaan keskittymiskykyä 

ja asioiden muistamista. Huotilainen ja Moisala kutsuvat aivojen etuotsalohkoja ”aivojen 

toimitusjohtajaksi”. Kutsumanimi tulee siitä, että etuotsalohkoilla on erinomaiset 

yhteysverkot kaikkialle aivoihin, joten ne kykenevät koordinoimaan eri aivoalueiden välisiä 

tehtäviä. Kun ihminen koittaa keskittyä, pohtia ja ratkaista ongelmia, ovat etuotsalohkot 

aktiivisimmillaan. Jos ihminen kärsii etuotsalohkojen vauriosta, ei hän kykene pitkäjänteiseen 

keskittymistyöhön ja pienikin ulkopuolinen ärsyke voi saada hänet unohtamaan sen hetkisen 

tehtävänsä. Toisaalta vastaavanlainen vaurio saattaa aiheuttaa myös kyvyttömyyttä 

päätöksentekoon, jolloin yksinkertaisenkin tehtävän suorittaminen on haastavaa ilman 

ohjausta (Huotilainen & Moisala, 2018, 19.) 

Pitkäaikainen melu kuormittaa ihmistä ja meluisassa ympäristössä on vaikeaa 

keskittyä. Muita melun aiheuttamia ongelmia ovat myös ärtyneisyys ja keskittymiskyvyn 

puute. Tietynlainen musiikki ja luonnonäänet ovat monista ihmisistä rauhoittavia, tai lapsi 

saattaa laittaa television päälle vain saadakseen kuulla sen äänen taustalla. Jokainen ihminen 

on yksilö taustaääntä valittaessa. Musiikista puhuttaessa ihminen valitsee yleensä 

kuuntelumateriaalinsa tunnetilansa mukaan. Ahdistunut lapsi saattaa esimerkiksi valita 

itselleen voimabiisin selvitäkseen haasteista. Mikäpä estäisi erilaisten soittolistojen tekeminen 

eri yksilöille? Päiväkodeissa käytetään monesti musiikkia rauhoittumisen välineenä, tai 

vaikkapa piirtämistehtävän taustaäänenä. Aina vaikutus ei kuitenkaan ole toivottu, sillä osalla 

lapsista voi ilmetä negatiivisia reaktioita musiikkia kohtaan. Musiikin voiman tiedetään 

olevan niin suuri, että sitä käytetään omana terapiamuotonaan (Tompuri, 2016, 92.) 

 Musiikkiterapian konkreettisia hyötyjä ollaan voitu todistaa esimerkiksi 

parkinsonintaudin hoidossa. Eräissä tapauksissa parkinsonintautia sairastavat potilaat kärsivät 

vakavista liikkeeseen kohdistuvista ongelmista. Ongelmia syntyi silloin kun liike olisi pitänyt 

aloittaa esimerkiksi kävelemään lähtiessä. Liikkeelle lähtö onnistui paremmin, kun potilaat 

saivat jonkin ulkoisen vihjeen liikkeen aloittamiseksi. Kävelyn aloittaminen onnistui 

huomattavasti helpommin, kun musiikki toimi auditiivisena vihjeenä liikkeen aloittamiseksi 
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(Heal & Wigram, 1993, 119.) Muistisairaiden osalta Särkämö on todennut musiikin mielialaa 

parantavasta vaikutuksesta (Moster, 2015). 

 

2.2 Musiikki ja oppiminen 

Oppimisen tehokkuuteen vaikuttaa moni asia kuten aivojen vireystila. Otollisin vireystila on 

jonkin verran normaalia aktiivitilaa rennompi ja tämä tila voidaan saavuttaa muun muassa 

kuuntelemalla musiikkia. Yhtenä esimerkkinä tästä käytetään rauhallista barokkimusiikkia, 

mutta jokainen oppija on yksilö maustettuna omalla musiikkimaullaan, eli vaikka 

barokkimusiikki toimisi oikeanlaisena aivojen tahdistajana se voi kuulostaa vastenmieliseltä. 

Barokki onkin vain yksi esimerkki, jonka voi korvata omalla mielimusiikillaan kuhan 

musiikki vastaa rennon tilan aivoaaltojen taajuutta (Kankaanpään yleislyseo 2018, viitattu 

26.9.2018.) 

Musiikin luoma positiivinen tunnelma voi suoraan tehostaa oppimista ja 

oppimisnopeutta. Tätä kutsutaan virtausilmiöksi tai virtaustilaksi (tunnetummin ”flow tila”) 

(Huotilainen, 2009, 41.) Huotilainen ja Moisala kuvailevat virtaustilaa hallinnan tunteeksi, 

jossa ihminen ei kaihda haasteita, vaan pikemminkin on halukas tarttumaan mahdottomiltakin 

tuntuviin tehtäviin (Huotilainen & Moisala, 2018, 72). On myös löydetty todisteita siitä, että 

musiikilla tai muutoin aikaan saatu virtaustila auttaisi ongelmanratkaisussa. (Crozier, 1997, 

78). Virtaustilan vallitessa mikään ei haittaa muistia, aivojen koko kognitiivinen kapasiteetti 

on käytössä ja tarkkaavaisuus, sekä havainnointikyky on parhaimmillaan (Huotilainen & 

Moisala, 2018, 73). 

Huotilainen ja Moisala (2018) kertovat virtaustilan lisäksi ”taistele tai pakene” -

tilasta. Tämä tila on verrattavissa eläimeen, joka taistelee hengestään tai jähmettyy 

paikoilleen. Ihmisillä on myös tällainen tila, joka toisaalta nopeuttaa päätöksen tekoa ja ohjaa 

toimintaa suoraviivaiseen suuntaan, mutta samalla kaventaa aivojen kapasiteettia oppia uutta. 

He nostavat esille esimerkin luokkatilanteesta, jossa oppilas pakotetaan luokan eteen 

pitämään esitelmää. Tuttukin asia saattaa tuntua yhtäkkiä vaikealta ja looginen ajattelu 

vaikeutuu (Huotilainen & Moisala, 2018, 70.) 

Monet vanhemmat, joiden lapset kärsivät ADHD:sta, ovat raportoineet, että 

heidän lapsensa tekevät kotitehtäviä taustamusiikin kanssa hyvin tuloksin (Wiebe, 2007, 27). 
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Tässä tapauksessa musiikki saattaa auttaa kyseisiä lapsia aivan samalla tavalla kuten muitakin 

musiikkia kuuntelevia ihmisiä, eli heidän mielen vireystila nousee tarvittavalle tasolle ja 

toisaalta musiikki luo myös positiivisia assosiaatioita tehtävien tekoon tehostaen samalla 

työtahtia ja parantamalla tiedon omaksumista (Huotilainen, 2009, 41) (Crozier, 1997, 78). 

 

2.3 Musiikki ja käyttäytyminen 

Viimeisen 30-vuoden aikana on tehty runsain mitoin tutkimusta musiikin vaikutuksista 

kuluttajiin kaupan alalla, sekä paikoissa missä ihmiset viettävät vapaa-aikaa, kuten 

ravintoloissa ja kuntosaleilla. Tähän on ainakin kaksi syytä. Toinen on silkka kasvava 

mielenkiinto musiikkipsykologien keskuudessa siitä, miten musiikki vaikuttaa ihmisten 

sosiaaliseen käyttäytymiseen ja tämän informaation hyödyntäminen käytännössä. Toinen syy 

on kuluttajapsykologien kiinnostus siitä, miten palveluympäristö vaikuttaa kuluttajiin 

(Hargreaves & North, 2009, 481.) 

 Miten taustamusiikki sitten voi vaikuttaa kuluttajiin tai vaikka esimerkiksi 

nuoriin oppilaisiin? Teoreettisesta perspektiivistä tarkastellen on olemassa kolme psykologista 

prosessia, jotka saavat ihmisissä vaikutuksia aikaan. Psyykkinen virittäytyminen, tiettyjen 

ajatusten priorisointi ja emotionaaliset vaikutukset. Psyykkisellä virittäytymisellä viitataan 

siihen, miten nopeatempoinen musiikki saa ihmiset aktiivisemmiksi ja kuinka tempo saattaa 

vaikuttaa autonomisiin hermojärjestelmiin. Ajatusten priorisointi tarkoittaa sitä, kuinka kuultu 

kappale saattaa herättää monia ajatuksia, jotka liittyvät musiikkiin tai lyriikkoihin, joita 

laulussa lauletaan. Emotionaalisilla vaikutuksilla viitataan siihen, miten esimerkiksi kaupassa 

kuultu musiikki voi vaikuttaa vielä kauppareissun jälkeenkin kuluttajaan ja siihen millä tavoin 

hän muistelee kaupassa asiointia positiivisena tai negatiivisena kokemuksena (Hargreaves & 

North, 2009, 481.) 

 Kuten edellä on mainittu, nopeatempoinen ja äänekäs musiikki saa ihmiset 

kiihtyneeseen/virittyneeseen mielentilaan, mutta mitä tuloksia on saavutettu hitaalla ja 

matalavolyymisellä musiikilla? Vuonna 1982 Milliman R. E. selvitti, että kun kaupoissa 

soitettiin matalatempoista musiikkia sopivalla äänenvoimakkuudella niin kuluttajat asioivat 

kaupassa noin 15 minuuttia pidempään ja kuluttivat 33% enemmän rahaa. Samanlaisia 

tuloksia saavutettiin myös ravintoloissa, jolloin ihmiset kuluttivat keskimäärin ruoan 
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nauttimiseen 56 minuuttia 45 minuutin sijaan (Hargreaves & North, 2009, 481.) Stratton ja 

Zalanowski (1984) selittävät tämän asian sillä, että kyseisen äänimaailman vallitessa ihmiset 

toimivat rauhallisemmin ja keskittyvät syvemmin siihen mitä ovat tekemässä (Crozier W. R., 

1997, 78). J. J. Kellaris ja M. B. Altsech taas tulivat siihen tulokseen, että kun mieltä 

aktivoidaan nopealla musiikilla, niin syntyy illuusio, että aikaa on kulunut paljon, kun taas jos 

taustalla soi rauhallinen musiikki, niin vaikutus on päinvastainen (Hargreaves & North, 2009, 

438). Näin ollen on melko todennäköistä, että rauhallisen ääniympäristön vallitessa 

oppitunnilla, oppilaat jaksaisivat tehdä tehtäviä pidempään. 

 Tempon ja äänenvoimakkuuden lisäksi herää kysymys, että minkälainen 

musiikki on hyvää? North ja Hargreaves tekivät kyselyn ravintoloille, jossa saatiin selville, 

että musiikin täytyy olla keskitasoisen kompleksia, jotta mahdollisimman moni pitäisi siitä ja 

mielen vireystila pysyisi sopivien rajojen sisällä (Hargreaves & North, 2009, 484). 

 Kaupallisissa kokeissa on siis selvästi löydetty todisteita siitä, että 

taustamusiikki vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen, ja että käyttäytymistä voidaan tietoisesti 

muuttaa haluttuun suuntaan musiikin avulla. Toisaalta kaikki nämä tutkimukset on tehty 

kvantitatiivisella menetelmällä ja tutkimalla tilastoja. Kun kyseessä on oppilas ja halutaan 

saada oppimista ja keskittymistä parantava vaikutus, voi oikeanlaisen musiikin löytäminen 

olla huomattavasti haastavampaa. Lisäksi oppilaita ajatellessa ei saisi luoda eriarvoista 

oppimisympäristöä, jossa osa oppilaista hyötyisi esimerkiksi taustamusiikin vaikutuksista ja 

osa kokisi musiikin negatiivisena asiana.  

 

2.4 Taustamusiikin käyttö 

Nykyteknologian avulla ihmisillä on mahdollisuus valita kuuntelevatko he musiikkia töitä tai 

kotitehtäviä tehdessään ja tämä näkyykin selvästi kyselyissä, sillä eräässä tutkimuksessa 

(Haake & Dibbe, 2006) saatiin selville, että peräti 80 prosenttia vastanneista kuunteli 

musiikkia työpäivänsä aikana ja vastaavasti Hollannissa tehdyssä tutkimuksessa (Beentjes & 

Van der Voort 1997) 64 prosenttia kyselyyn vastanneista lapsista kuunteli musiikkia 

kotitehtäviä tehdessään (Hargreaves & North, 2009, 484). Jos ihmiset valitsevat näin useasti 

musiikin kuuntelemisen kotioloissa sekä työpaikalla, niin miksi ei sitä voisi sallia myös 

kouluissa, jossa suuri osa opiskelusta tapahtuu? 
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Minna Huotilaisen mukaan monilla työpaikoilla nykyään ei ole mahdollista 

reagoida kaikkeen vastaan tulevaan silpputyöhön. Ihmisillä täytyy olla työn tekemisen 

metataitoja, joka tarkoittaa ajan järjestelemistä työtehtävien mukaan. Huotilainen puhuu 

säpsähtelevästä tilasta, jolloin työntekijä vain luulee olevansa tehokas, mutta todellisuudessa 

silloin ei tehdä tuottavaa, vaan reaktiivista työtä. Musiikista voi olla Huotilaisen mukaan apua 

työn hallintaan. Silloin kun tehdään silpputyötä voi musiikki olla hyvä työkalu työssä 

jaksamiseen (Moster, 2015.) Cassidy ja MacDonald (2007) kertovat artikkelissaan 

vastaavanlaisista havainnoista. Taustamusiikilla on todettu olevan lieventävä vaikutus 

kireyteen ja tylsistymiseen tehtäessä rutiininomaista työtä, ja monet haastateltavat ovat 

kertoneet taustamusiikin kasvattavan työtehoa tehtävissä, joissa tehdään paljon toistoja 

(Cassidy & MacDonald, 2007). Huotilainen huomauttaa, että syvää keskittymistä vaativaa 

työtä ei kannata välttämättä tehdä musiikin kanssa, vaan nämä hetket olisi hyvä käyttää 

hiljaisuudessa (Moster, 2015). Huotilainen ei toisaalta mainitse vireystilaa tässä 

haastattelussa. Toisaalta Huotilainen kertoo, että musiikista voi löytyä apua työuupumukseen 

(Moster, 2015). 

Vuorisen mukaan taustamusiikilla voidaan koulumaailmassa saavuttaa 

turvallisuudentunnetta. Jos esimerkiksi luokka jaetaan pienryhmiin, joissa pitää keskustella 

jostain asiasta, niin osa oppilaista saattaa arkailla, koska hiljaisessa luokassa on tuntemus 

siitä, että kaikki kuulevat mitä kukin puhuu. Soittamalla taustamusiikkia luokkaan voidaan 

saavuttaa turvallinen tunnelma, koska puhe ei yllä musiikin yli muiden pienryhmien korviin. 

Musiikki omalla tavallaan luo hiljaisuutta, sillä oikealla äänenvoimakkuudella soitettu 

taustamusiikki peittää normaalit luokassa kuuluvat sivuäänet kuten, tuolin narinat, mahan 

kurinat ja muut oppilaiden tahattomasti aiheuttamat äänet (Vuorinen, 1993, 174.) Saman 

vaikutuksen saa toki aikaan pelkällä taustamelulla, mutta musiikilla on havaittu parantavaa 

vaikutusta myös muistitehtävissä kun sitä verrataan taustameluun (Cassidy & Macdonald, 

2007). 

Kaikki taustamusiikista tehdyt tutkimukset eivät suinkaan ole olleet positiivisia. 

Cassidy ja MacDonald mainitsevat artikkelissaan tutkimuksesta (Williams, 1963 & Fogelson, 

1973), jossa mitattiin instrumentaalin populäärimusiikin vaikutuksia luetun ymmärtämiseen. 

Kyseisen tutkimuksen tulokset olivat negatiivisia. Tutkijat Furnham ja Bradley (1997) olivat 

myös saaneet negatiivisia tuloksia vokaalisella populäärimusiikilla, tutkiessaan taustamusiikin 

vaikutuksia lyhyeen ja pitkäkestoiseen muistiin, sekä luetunymmärtämiseen (Cassidy & 

MacDonald, 2007.) Tutkimustulokset tuntuvat risteävän toisistaan paljon, sillä Hallam ja 
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Price (1997) totesivat rauhoittavalla taustamusiikilla olevan merkittävä suoritustasoa 

parantava vaikutus lapsiin, joilla on havaittu yliaktiivisuutta ja taipumusta etsiä 

ympäristöstään ärsykkeitä (Cassidy & MacDonald, 2007). 

Taustamusiikin tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia, kun tarkkailussa on 

ollut muisti- ja oppimistehtävät. Luulen, että tämä johtuu aiempien tutkimusten olosuhteista, 

sillä tutkimuksissa ei yleensä olla menty henkilökohtaiselle tasolle, eikä yhdessäkään 

tutkimuksessa mainita, että kohdehenkilöt olisivat saaneet valita musiikkinsa itse. 

Keskimäärin taustamusiikilla on kuitenkin aina onnistuttu saamaan rauhoittava vaikutus 

yliaktiivisiin oppilaisiin, sekä kuluttajiin, mutta kyseessä on ollut aina heikosti virittävä 

musiikki. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko voimakkaasti virittävällä musiikilla mitään 

käyttöarvoa koulumaailmassa. Aiemmat tutkimukset saavat epäilemään, että ainakaan 

ajattelutyötä ei kannattaisi tehdä kyseisellä musiikilla, mutta liikunnan tunneilla voimakkaasti 

virittävällä musiikilla on todennäköisesti käyttöarvoa. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

 

Varsinainen tutkimus perustuu empiiriseen testiin, joka tehtiin Ruotasen koululla. Suurin 

haaste oli häiriötekijöiden poisto tutkimusympäristöstä. Käytännössä se tarkoitti oman 

läsnäoloni minimointia tutkimushetkellä. Jos lapset tietävät, että tehdään tutkimusta niin he 

saattavat jännittää luokkatilannetta ja se todennäköisesti vaikuttaa tutkimustuloksiin. 

 Otin yhteyttä Ruotasen koulun johtajaan Keijo Kanaseen ja pyysin häntä 

kysymään oppilailta, heidän lempi bändejään. Valitsin näistä bändeistä mielestäni 

soveltuvinta musiikkimateriaalia tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Tämän jälkeen 

Kananen piti kolme matematiikan tuntia. Kullakin näistä tunneista hän soitti lapsille 

musiikkia alkaen jazzista edeten klassisen kautta lasten omavalintaiseen musiikkiin. Kunkin 

tunnin jälkeen hän kysyi lapsilta, samat ennalta mietityt kysymykset (Häiritsikö musiikki 

työntekoa, Auttoiko musiikki mielestäsi keskittymään tehtävien tekoon ja Jaksoitko tehdä 

pidempään töitä, kun kuuntelit musiikkia?). Kolmannen tunnin jälkeen hän kysyi, että 

”tekisitkö tehtäviä ennemmin musiikin kanssa vai ilman musiikkia?”. Itse toimin tutkimuksen 

taustalla ja haastattelin Kanasta jokaisen tunnin jälkeen kysymyksin: ”Lisääntyikö työrauha?” 

”Tekivätkö lapset mielestäsi tehtäviä tehokkaammin?” ja ”Mitkä ovat omat mielipiteesi 

tunnista?”. Tällä tavoin lapset eivät saa tietää, että heitä tutkitaan ja saan minimoitua oman 

vaikutukseni tutkimusympäristöön. 

 Koska toteutin tutkimuksen ensimmäisen vaiheen lapsien tietämättä, minulle tuli 

vastaan eettinen ongelma. Jouduin kysymään lapsien vanhemmilta luvan etukäteen ennen 

tutkimuksen aloittamista. Minun piti myös miettiä vaikuttaako tutkimustuloksiin se, että Keijo 

Kananen on isäni. Tulin siihen tulokseen, että isä-poikasuhteesta on vain hyötyä. Pystyimme 

keskustelemaan usein tutkimuksestani ja suunnittelemaan yhdessä mitä kysymyksiä 

haastattelussa kannattaa kysyä. 
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3.1 Pyhäjärvi ja Ruotasen koulu 

Pyhäjärven kaupunki on pieni paikkakunta pohjoispohjanmaalla. Siellä asuu noin 5400 

asukasta, mutta sen pinta-ala on peräti 1459 neliökilometriä, eli kyseessä on suhteellisen 

harvaan asuttu kaupunki. 

 Ruotasen koulu on Pyhäjärven kaupungissa sijaitseva pieni koulu Ruotasen 

kaivoskylässä. Sen oppilasmäärä oli parhaimmillaan 80-luvulla (~230 oppilasta), mutta 

työpaikkojen vähenemisen ja väkiluvun laskun myötä oppilasmäärä on laskenut 68:aan. 

Ruotasen koulu perustettiin 50-luvun loppupuolella ja siihen rakennettiin uudempi puoli, eli 

lisärakennus, vuonna 1961. 

 

3.2 Keijo Kananen ja kohdeluokka 

Tutkimuskohteena ollut luokka muodostuu 15-oppilaasta, joista kymmenen on tyttöjä ja viisi 

poikia. Yksi luokan oppilaista on todennäköisesti erityisherkkä koville äänille/musiikille, 

mutta erityisherkkyyttä ei ole vielä diagnosoitu. Suurin osa luokan oppilaista on 

kyyditysoppilaita. Vain kolme oppilasta asuu koulun läheisyydessä. Keijo Kananen on ollut 

kyseisen luokan opettajana alakoulun toisesta vuosiasteesta lähtien. 

 Keijo Kananen valmistui Helsingin opettajankoulutuslaitoksesta vuonna 1983. 

Ensimmäisen työvuotensa hän toimi Maatullin ala-asteella Helsingissä ja seuraavat kolme 

vuotta Pihtiputaalla. Vuonna 87 hän siirtyi Ruotasen ala-asteelle ja vuonna 1999 hänestä tuli 

Ruotasen ala-asteen koulunjohtaja. Hän toimii edelleen samassa tehtävässä. 

Esitin Kanaselle jokaisen musiikintyylilajin kohdalla kolme samaa kysymystä. 

 Muuttuiko luokassa työrauha musiikin soidessa? 

 Oliko oppilaiden työnjäljessä muutoksia? 

 Jaksoivatko oppilaat tehdä tehtäviä pidempään musiikin ansiosta? 

Näiden kysymysten lisäksi pyysin Kanasta kertomaan omin sanoin, vaikuttiko musiikki 

yleiseen työskentelyilmapiiriin ja miten hän itse näki musiikin haittaavan tai hyödyttävän työn 

tekoa. 
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3.3 Jazz 

Taulukko 1. Oppilailta kysytyt kysymykset jazz taustamusiikin jälkeen. 

Kysymykset oppilailta Kyllä Ei En osaa sanoa 

Häiritsikö musiikki työntekoa? 4 6 4 

Auttoiko musiikki mielestäsi keskittymään tehtävien tekoon? 4 8 2 

Jaksoitko tehdä pidempään töitä, kun kuuntelit musiikkia? 4 4 6 

 

Jazz osion kappaleet olivat instrumentaaleja, sekä suhteellisen hidastempoisia. Valitsin 

kappaleita joiden teemat olivat yleisesti tuttuja (esimerkiksi Over the rainbow), jotta ne 

olisivat helposti lähestyttäviä. Tavoitteenani oli saada lista lauluja, jotka olisivat niin sanotusti 

mukavaa kuunneltavaa, eivätkä ne aiheuttaisi kenelläkään suuria tunteita. 

Ensimmäisenä tutkimustuntia kuunneltiin jazzia. Kananen oli kertonut 

oppilailleen etukäteen tulevasta kokeilusta, joten oppilaat olivat hieman jännittyneitä 

ensimmäisellä tunnilla ja odottivat mielenkiintoisina, että millaista musiikkia on luvassa. 

Pakollisten tehtävien jälkeen osa oppilaista ei kuulemma alkanutkaan tehdä lisätehtäviä vaan 

jäi uinumaan ja kuuntelemaan musiikkia. Oppilaiden jaksaminen tehtävien teon suhteen oli 

normaalilla tasolla, eikä musiikki Kanasen mukaan vaikuttanut mainittavasti. Työn jälki oli 

samalla tasolla kuin normaalistikin, eikä työrauhassa ollut merkittäviä eroja. 

Luokassa ollut erityisherkkä oppilas joutui poistumaan eri tilaan, koska hän ei 

pystynyt keskittymään tehtäviin lainkaan musiikin soidessa. Tämä oppilas ei itseasiassa 

osallistunut jatkossa tutkimukseen, koska musiikki selvästi vain häiritsi häntä. Kysyinkin 

Kanaselta, että olisiko parempi, että oppilaat kuuntelisivat musiikkia kuulokkeiden kautta 

halutessaan? Tämä olisi hänen mielestä parempi vaihtoehto, koska luokassa monesti on 

oppilaita, joita taustamusiikki häiritsee. 
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3.4 Klassinen musiikki 

Taulukko 2. Oppilailta kysytyt kysymykset klassisen taustamusiikin jälkeen. 

Kysymykset oppilailta Kyllä Ei En osaa sanoa 

Häiritsikö musiikki työntekoa? 3 9 2 

Auttoiko musiikki mielestäsi keskittymään tehtävien tekoon? 1 10 3 

Jaksoitko tehdä pidempään töitä, kun kuuntelit musiikkia? 1 10 3 

 

Valitsin kappaleet tähän osioon lähinnä romantiikan ajalta. Kappaleet olivat luonteeltaan 

rauhallisia, mutta eivät suinkaan yksinkertaisia. Otin myös kappalevalinnoissa huomioon sen, 

että kuunneltavan materiaalin tulisi olla helposti sulatettavaa ja taustamusiikiksi soveltuvaa, 

niin sanotusti säveltäjien ”hitti” materiaalia, joka ei kuitenkaan ole päällekäyvää. 

Klassisen musiikin osalta tilanne oli Kanasen mukaan kutakuinkin samanlainen kuin jazz 

musiikin, eli työrauhassa, jaksamisessa ja työn jäljessä ei ollut merkittävää muutosta. 

Kananen kuitenkin mainitsi, että lasten vastauksista päätellen jazz toimi paremmin kuin 

klassinen tai ainakin oppilaat olivat kokeneet sen auttavan keskittymisessä enemmän. 

 

3.5 Omavalintainen musiikki 

Taulukko 3. Oppilailta kysytyt kysymykset omien kappalevalintojen jälkeen. 

Kysymykset oppilailta Kyllä Ei En osaa sanoa 

Häiritsikö musiikki työntekoa? 4 9 1 

Auttoiko musiikki mielestäsi keskittymään tehtävien tekoon? 9 4 1 

Jaksoitko tehdä pidempään töitä, kun kuuntelit musiikkia? 9 4 1 

 

Viimeisessä osiossa sain oppilailta listan heidän toivomiaan kappaleita. Valitsin näistä 

kappaleista mielestäni parhaiten taustamusiikiksi soveltuvat. Kriteereinä oli maltillinen tempo 

ja mahdollisesti instrumentaalisuus. Instrumentaaleja kappaleita ei kuitenkaan listassa ollut. 

Viimeisen kuuntelun jälkeen Kananen painotti, että nyt oli selviä eroja 

työrauhassa ja jaksamisessa, eli koko 20 minuuttia oli täysin hiljaista työskentelyä ja tehtävien 

teko vaikutti tehokkaammalta kuin normaalisti. Oppilaat olivat kappaleen vaihtumisen jälkeen 
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aina jääneet kuuntelemaan, että kenen valitsema kappale alkaa soimaan, mutta heti kappaleen 

vaihduttua työn teko oli jatkunut tehokkaana. Negatiivisiin äänestystuloksiin oli Kanasen 

mukaan vaikuttanut se, että olin sattumalta valinnut pelkästään tyttöjen ehdottamia kappaleita 

ja pojat poikamaiseen tyyliin hieman protestoivat tätä, mutta tästä huolimatta pojatkin olivat 

tehneet tehtäviä koko ajan hiljaa ja tehokkaasti. 

 Kanasen mukaan lopputulema oli musiikkityylien osalta se, että klassinen 

musiikki oli kaikkein huonoin vaihtoehto, keskimmäisenä tuli jazz ja ylivoimaisesti paras oli 

oppilaiden oma valintainen musiikki. Päällimmäisenä ajatuksena Kanaselle oli jäänyt 

mieleen, että kun ihmiset ovat yksilöitä, niin opettajan kannattaa nimenomaan kokeilla 

erilaisia musiikkityylejä luokallaan, jotta juuri se sopivin musiikki löytyisi kullekin ryhmälle. 

Paras vaihtoehto olisi kuitenkin käyttää älypuhelimia ja kuulokkeita, sillä luokasta saattaa 

löytyä oppilaita, joita musiikki pelkästään häiritsee töiden teon suhteen. 

 Viimeinen kysymykseni Kanaselta oli, että kannattaako oppilaiden antaa 

kuunnella musiikkia ylipäätään esimerkiksi matematiikan tunnilla? Kananen tunsi 

voimakkaasti, että kyllä kannattaa pelkästään senkin takia, että hän itse koki työnsä 

helpommaksi, varsinkin viimeisellä tunnilla, koska mitään ylimääräistä häiriötä ei ollut. 

Viimeisen tunnin jälkeen oppilailta kysyttiin, että mitä mieltä he olisivat 

musiikin kuuntelusta tunneilla jatkossa. Tässä kysymyksessä painotettiin sitä, että musiikki 

olisi nimenomaan lasten omavalintaista. Kolme oppilaista olisi tehnyt tehtäviä ilman 

musiikkia, seitsemän musiikin kanssa ja viisi ei osannut kertoa kantaansa. Tässä kyselyssä on 

yksi ääni enemmän, koska muihin äänestyksiin osallistumatta jäänyt erityisherkkä oppilas oli 

mukana. 
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4 Pohdinta 

 

Vireydestä ja keskittymiskyvystä on nykyään paljon tietoa aivotutkimuksen saralla, ja näiden 

kahden tiedetään kytkeytyvän toisiinsa. Toisaalta pelkkä hyvä vireys ei riitä saamaan hyvää 

keskittymiskykyä aikaan, vaan tähän tarvitaan myös tarkkaavaisuutta. Tämä yhtälö ei aina ole 

yksinkertainen ja yhtä ihmelääkettä keskittymiskyvyn huippuunsa saamiseen ei 

todennäköisesti ole olemassa. On mielestäni turvallista olettaa, että oppimista voi parantaa 

monilla eri konsteilla ja taustamusiikki on yksi niistä. Pitää vain tiedostaa ne yksilöt, jotka 

hyötyvät taustamusiikista ja jotka eivät hyödy. 

 Musiikkia kuulee nykyään lukuisissa paikoissa ja sen saatavuus on helpompaa 

kuin koskaan ennen. Taustamusiikilla altistuu melkeinpä jokaisella kauppareissulla ja jos 

sattuu eksymään kauppakeskukseen, niin taustamusiikin kuunteleminen on taattua. 

Taustamusiikin kirjo on nykyään myös erittäin monipuolista ja sitä on opittu kohdentamaan 

eri kuulijakunnille. Nuorisolle suunnatussa muotiliikkeessä on todennäköisesti erilainen 

musiikkiympäristö kuin vanhuksille suunnatussa liikkeessä. Tietynlaista käyttäytymistä 

hakiessa otetaan huomioon tyylin lisäksi myös tempo ja äänenvoimakkuuden taso. 

Koulumaailmassa taustamusiikin valitseminen on kuitenkin monimutkaisempaa kuin 

yritysmaailmassa, sillä opettaja ei voi olettaa, että ne yksilöt jotka eivät musiikista tykkää 

voisivat vain poistua mieluisempaan oppimisympäristöön. 

Valittaessa taustamusiikkia tulee ottaa huomioon erittäin suuri määrä 

musiikillisia muuttujia, kuten yksilön musiikkimaku ja musiikilla haluttavat tavoitteet. 

Opiskeluun parhaiten soveltuva taustamusiikkimateriaali on usein rauhallista ja 

hidastempoista, mutta kuitenkin mielenkiintoista. Jotain semmoista, joka saa mielen 

vireystilan sopivalle tasolle, mutta ei kuitenkaan kannusta oppilaita keskittymään musiikin 

kuunteluun. Äänenvoimakkuuden tulisi olla sopivalla tasolla, että musiikki peittäisi luokasta 

häiriöääniä, mutta ei ole kuitenkaan läpitunkevaa, jotta keskittyminen ei häiriintyisi. Musiikin 

tulisi myös herättää oppilaissa positiivisia tunteita, jotta he viihtyisivät tehtävien parissa 

pidempään ja jälkeenpäin muistelisivat esimerkiksi matematiikan tuntia hyvässä valossa. 

Musiikilla tulisi myös pyrkiä luomaan oppilaisiin hyvä flow tila, jotta tehtävien tekeminen 

tehostuisi, eli musiikki ei myöskään saa olla liian rauhallista. Tosin virtaustilan saavuttaminen 

pelkällä musiikilla saattaa olla vaikeaa, sillä sen saavuttaminen vaatii myös riittävän 
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haasteellisen tehtävän (Huotilainen & Moisala, 2018, 72). Ravintola- ja kauppaolosuhteissa 

taas kriteerien kirjo on huomattavasti suppeampi, sillä pelkkä hidastempoinen, 

matalavolyyminen ja keskimäärin mielenkiintoinen musiikki riittää viihdyttämään asiakkaita 

(Hargreaves & North, 2009, 481). Taas päinvastoin kuntosaleilla testosteronin jyllätessä, 

harvemmin kuulee rauhallista taustamusiikkia. 

 Pystyin omasta mielestäni näillä kriteereillä valitsemaan oppitunneilla 

soitettavaa musiikkia, mutta en ollut kuitenkaan tietoinen siitä minkä tyylistä musiikkia 

kohdeluokkani oppilaat vapaa-ajallaan kuuntelivat. Vaikka olisin ollut tietoinen heidän 

lempiartisteistaan en kuitenkaan tietäisi, että mitkä kappaleet ovat heidän mielestään hyviä ja 

mitkä huonoja. Halusin ehdottomasti saada selville, että miten oppilaat reagoisivat minun 

valitsemaani musiikkiin. 

 Tutkimustulokset eivät olleet aivan niin kirkkaasti valitsemaani musiikkia 

puoltavia kuin ennalta olin odottanut, mutta lasten itse valitsemalla musiikilla oli yllättävän 

positiivinen vaikutus oppilaisiin. Klassinen musiikki oli selvästi huonoin valinta 

kohdeluokkaa ajatellen, sillä vain yksi oppilas koki sen auttavan tehtävien teossa ja kolme 

oppilasta oli sitä mieltä, että musiikki vain häiritsee heitä. Jazzin toimi jo hieman paremmin, 

sillä neljä oppilasta oli sitä mieltä, että musiikki auttoi heitä, mutta toisaalta neljä oli sitä 

mieltä, että musiikki toimi vain häiriönä. Molemmissa tapauksissa kuitenkin suurin osa 

oppilaista ei huomannut eroa siinä olisiko musiikki heitä auttanut tai häirinnyt. Nämä oppilaat 

saattoivat toisaalta saada joitain positiivisia vaikutteita musiikista, joita he eivät edes itse 

huomanneet, kuten esimerkiksi heiltä saattoi jäädä musiikin ansiosta kuulematta joitain 

häiriöääniä. Taustamusiikkia ei tulisi mielestäni kuitenkaan käyttää luokassa, jos siitä kärsii 

osa oppilaista. Oppilaille tulisi aina yrittää luoda tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet. 

 Oppilaat kysyivätkin toisen oppitunnin jälkeen, että miksi emme voi kuunnella 

heidän valitsemaa musiikkia, sillä he eivät tienneet, että se osio oli vielä tulossa. Mietinkin, 

että olisiko klassisen musiikin äänestyksessä ollut joku protestiääni. Tämä kysymys herätti 

myös toisen ajatuksen siitä, että miksi kaupassa tai ravintolassa kenellekään ei tule mieleen 

käydä valittamassa taustamusiikista, tai ainakin se on harvinaista. 

 Luokkatilanne poikkeaa kauppa- ja ravintokäynneistä siinä, että lapset tuntevat 

henkilön, joka laittaa heille musiikkia soimaan, sekä tietävät sen, että heillä on 

todennäköisesti mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä luokassa soi. Tämä luultavasti aiheuttaa 

sen, että oppilaat vaativat hanakammin itselleen mieluista taustamusiikkia ja tämä näkyikin 

tutkimustuloksissa selvästi. Äänestystulosten ja Kanasen havaintojen perusteella lasten oman 
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musiikin soidessa 66% oppilaista nautti kaikista hyödyistä, joita taustamusiikilla on todettu 

voivan saavuttaa. Loputkin oppilaat tekivät tehtäviä aivan hiljaa, joten hekin todennäköisesti 

hyötyivät musiikista osittain. 

 Tutkimukseni selvästi osoittaa, että taustamusiikkia valittaessa pitää mennä 

mahdollisimman yksilölliselle tasolle, jotta saadaan aikaan parhaat tulokset. Tästä syystä olisi 

ollut hyödyllistä haastatella yksitellen myös oppilaita ja kysyä heiltä perusteluja antamilleen 

äänestysäänille. Luulen että tämä olisi lisännyt tutkimukseni luotettavuutta ja avannut syitä 

sille, miksi esimerkiksi klassinen musiikki sai niin huonot tulokset. 

Suurilla ryhmillä on erittäin epätodennäköistä, että löytyy yhteinen 

musiikkityyli, josta kaikki hyötyisivät. Toisaalta on myös yksilöitä, jotka eivät halua kuulla 

minkäänlaista taustamelua tai musiikkia, koska se vain häiritsee heitä. Nykymaailma onkin 

täynnä kaikenlaisia ääniä ja musiikkiinkin saattaa törmätä ihan missä vain. Koulun 

oppituntien itsenäinen työskentely saattaakin olla monelle se ainut hiljainen hetki 

päivittäisessä elämässä. 

Onneksi nykyteknologia on aivan viime vuosina mahdollistanut sen, että kaikki 

voivat kuunnella omaa musiikkia itsenäisesti ja muita häiritsemättä älypuhelimien avulla. 

Epäilen ainakin, että Suomessa, jos ei ala-asteella, niin ainakin yläkouluissa kaikilla oppilailla 

alkaa olemaan älypuhelin käytössä, jolla musiikkia voi kuunnella. Kuten Kananen 

haastattelussa toi monesti esille, niin kuulokkeiden käyttö olisi se paras vaihtoehto. Tästä 

syystä aionkin seuraavassa tutkimuksessani kokeilla kuulokkeiden käyttöä ja ottaa selville 

millä tavalla oppilaat silloin käyttäytyvät ja moniko valitsee ylipäätään musiikin kuuntelun 

tehtäviä tehdessään.  

Oletan, että jatkotutkimuksessa tulee myös ongelmia, esimerkiksi siten, että jos 

oppilaiden antaa käyttää omaa kännykkäänsä tunnin aikana niin herää kiusaus tehdä, sillä 

muutakin, kun vain kuunnella musiikkia ja toisaalta, osaavatko lapset itsenäisesti valita 

musiikkia, joka auttaisi heitä tehtäviä tehdessä, sillä tässä tutkimuksessa valitsin itse kappaleet 

oppilaiden päättämästä listasta. Tämän takia tarvitsen taas useamman tunnin tutkimukseni 

suorittamiseen, sillä uskon, että behaviorismiin perustuen lapset oppivat, että kun heiltä 

otetaan aina häiriöiden synnyttyä kuunteluetu pois niin he oivaltavat, että on parempi 

kuunnella musiikkia ohjeiden mukaan, kun menettää kuunteluetu kokonaan. 

 Tämä tutkimus oli pelkästään painottunut lasten kokemuksiin, mutta Kananen 

toi viimeisessä haastattelussa esille sen, että hänen työtehtävänsä helpottui musiikin ansiosta, 

koska lapset olivat keskittyneitä tehtävien tekoon, eikä hänen tarvinnut käyttää energiaa 

työrauhan ylläpitämiseen. Myös Kananen viihtyi paremmin tunneilla ja koki jaksavansa 
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paremmin. Tämä on mielestäni merkittävä havainto, sillä pitäähän opettajienkin viihtyä 

töissään. Olen monesti kuullut, että opettajien työ koetaan raskaaksi ja jos taustamusiikki voi 

tuoda tähän helpotusta niin voin ehdottomasti suositella sen käyttöä tuleville kollegoilleni. 
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