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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia musiikin ja matematiikan integrointia 

alakoulussa. Tutkielma edustaa kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Tutkimuskysymykseksi 

muodostui: Kuinka musiikkia ja matematiikkaa voidaan integroida alakoulussa. Maailman 

monimutkaistuessa ja asioiden laaja-alaistuessa tulee myös opetuksen vastata siihen, 

minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Kiinnostus aiheeseen heräsi Oulun yliopiston 

musiikkikasvatuksen opintojeni alkupuolella nähdessäni videon, jossa oppiaineiden 

integrointia toteutettiin käytännössä. Lisäksi kiinnostukseni musiik in lisäksi matematiikkaan 

johdatti minut juuri näiden oppiaineiden tutkimuksen pariin. Tutkielma on rajattu alakouluun, 

koska aion suorittaa opintojeni aikana tai jälkeen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja 

aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. 

Avaan tutkielmassani musiikin ja matematiikan tutkimuksia liittyen historiaan, symboleihin ja 

notaatioon, murtolukuihin ja aika-arvoihin sekä kaavoihin ja ostinatoon. Selitän myös, kuinka 

nämä kyseiset musiikin ja matematiikan termit ovat yhdistettävissä toisiinsa. Tutustun 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) ja tutkin mitä musiikista ja 

matematiikasta sanotaan sekä mitä yhteyksiä oppiaineiden väliltä löytyy. Tarkastelen myös 

laaja-alaisuutta ja oppiaineiden integraatiota. Näiden avulla perustelen sitä, kuinka paljon 

musiikissa ja matematiikassa on samankaltaisuuksia. 

Lopuksi tuon kattavasti esille erilaisia käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, kuinka 

musiikkia ja matematiikka voidaan alakoulussa integroida. Pohdin, kuinka itse olen oppinut 

asiat irrallisina paloina ilman pysyvää muistijälkeä, kuinka integroivan opetuksen mielekkyys 

riippuu omasta osaamisesta, miten paljon musiikin ja matematiikan väliltä löytyi yhteyksiä 

tutkimuksista ja opetussuunnitelmasta, kuinka tutkimukset saattoivat antaa väärän kuvan 

integroinnista ja mitkä valmiudet opettajalla tulee olla, ennen kuin integraatiota voi lähteä 

toteuttamaan. Tuon esille myös mahdollisia jatkotutkimusideoita ajatellen tulevaa pro gradu -

tutkielmaani. 
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1 Johdanto 

Valitsin tämän kandidaatin tutkielman aiheeksi musiikin ja matematiikan integroinnin 

alakoulussa. Cantell (2015) kertoo, kuinka maailma on monimutkaistunut ja asiat ovat laaja-

alaistuneet. Puhe aiheen kuin aiheen kytkennöistä, laaja-alaisuudesta, ilmiöis tä, 

monialaisuudesta ja eheyttämisestä nostavat esiin ajatuksen maailmasta kokonaisuutena, jossa 

kaikki vaikuttaa kaikkeen. Maailma muodostuu toisiinsa sopivista palapelin paloista ja pelkkiä 

irrallisina paloja tarkasteltaessa ymmärrettävä kokonaisuutta ei muodostu. Tämä voidaan liittää 

myös kasvatuksessa ja koulutuksessa opiskeltaviin asioihin ja niiden yhteyksistä ympäröivään 

maailmaan. Asiat tuntuvat aina vain monimutkaisemmilta ja monitahoisemmilta. Tämä ajattelu 

on herättänyt keskustelua siitä, kuinka kouluissa ja opetuksessa tähän tulisi reagoida (Cantell, 

2015). Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, s. 20; 

tästä lähtien POPS) on otettu huomioon laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve ja ottamalla 

se oppiaineiden opetukseen mukaan. Tarkastelen työssäni POPSiin sisällytettyä laaja-alaisuutta 

musiikin ja matematiikan oppiaineiden näkökulmasta sekä näiden oppiaineiden integroimis ta 

alakoulussa. 

Kellsin (2008) mukaan suuret ajattelijat jo muinaisajoilta ovat nähneet musiikin ja 

matematiikan käsitteelliset yhtäläisyydet. Esimerkiksi kreikkalainen matemaatikko Pythagoras 

käytti matematiikkaa apunaan kehittäessään omia ideoitaan musiikin teoriaan liittyen, ja 

Einstein on kertonut hänen rakkautensa musiikkiin olleen poikkeuksellisena apuna hänen 

työlleen (Kells, 2008). Wright (2009) puolestaan mainitsee kirjassaan J. S. Bachin opiskelleen 

matematiikkaa löytääkseen käytännöllisen tavan virittää kosketinsoittimia. Jensen (2000) 

kertoo musiikin ja matematiikan harjoittamisen aktivoivan aivoissa samoja alueita. 

Mielenkiinto aiheeseeni heräsi jo fuksivuonna, kun yhdellä kurssilla näytettiin video, missä 

matematiikkaa opetettiin musiikin keinoin. Kiinnostuin siitä, kuinka musiikkia voidaan käyttää 

myös opetettaessa muita aineita. Lisäksi minua on aina kiinnostanut sekä musiikki että 

matematiikka. Koen, että aineita opiskellessa ne ovat tukeneet toinen toistaan.  Yhdistän 

esimerkiksi musiikin teoriaan vahvasti matemaattisen ajattelun. Tämän vuoksi innostuin 

tutkimaan juuri matematiikan suhdetta musiikkiin. Musiikkikasvatuksen tutkinnon lisäksi 

tavoitteenani on suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuks ien 

monialaiset opinnot joko opintojen aikana tai valmistumisen jälkeen. Kandidaatin tutkielmani 



5 

 

sekä tulevan pro gradu –tutkielmani kautta minulla on hyvä mahdollisuus perehtyä musiik in 

antamiin työkaluihin luokanopettajan töitä ajatellen. 

Suomen kouluopetus on perinteisesti ollut oppiainejakoista. Lukuaineiden osalta jaottelu 

pohjautuu akateemisiin tieteenaloihin. Myös taito- ja taideaineiden välillä on ollut selkeä 

oppiainejakoinen järjestelmä. Vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kuitenk in 

tullut aihekokonaisuuksien sijalle monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestäminen 

erinäisten teemojen kautta. Monialainen oppiminen rinnastuu monitieteisyyteen, eli tieteiden ja 

oppiaineiden rinnakkaisuuteen. Tästä esimerkkinä ympäristökysymysten käsittely eri aloilla,  

kuten ilmanlaatukysymykset tai ruoantuotantomenetelmät, jolla pyritään monipuolisempaan 

ymmärtämiseen. Eheään käsitykseen käsittelyssä olevasta teemasta pääsemiseen vaaditaan 

tieteiden integraatiota eli eri tieteenalojen yhdessä luomaa yhteistä ymmärrystä tutkinnan alla 

olevista teemoista (Cantell, 2015). Morris (2003) kertoo integraation olevan tehokkaimmillaan, 

kun tieto on merkityksellisesti yhdistetty kaikkiin oppimisen alueisiin. Integraation vaarana on, 

että vain toinen aine hyötyy yhdistämisestä (Perger, Major & Trinick, 2018). Tarkastelen 

integraatiota laajemmin luvussa 5. Tutkimuksessani tutkin musiikin ja matematiikan yhteyksiä 

syvemmin kuin vain ilmiselvien ”laskulaulujen” kautta, samalla ajatuksella kuin Perger ja 

kollegat (2018) artikkelissaan. 

Aikaisemmin perustellun pohjalta haluan kandidaatintutkielmassani pohtia, mitä yhtäläisyyks iä 

musiikilla ja matematiikalla on ja kuinka näitä oppiaineita voidaan opetuksessa yhdistää. 

Tutkimuskysymykseksi muodostui: kuinka musiikkia ja matematiikkaa voidaan integroida 

alakoulussa? Maailman muuttuessa entistä monimuotoisemmaksi on hyvä miettiä 

konkreettisella tasolla, kuinka oppiaineita voidaan käytännössä yhdistää. 
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2 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa avaan tutkimuskysymykseni uudestaan, avaan käsitteen kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus ja kerron, kuinka tutkielmani tutkimusprosessi on edennyt. Kerron myös, 

kuinka etsin materiaalia tutkielmaani varten, minkälaisia hakusanoja olen käyttänyt ja lopuksi 

pohdin tutkielmani eettisyyttä. 

Kandidaatin tutkielmassani vastaan tutkimuskysymykseen: 

 Kuinka musiikkia ja matematiikkaa voidaan integroida alakoulussa? 

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Salminen (2011) kertoo kirjallisuuskatsauksen 

olevan tutkimustekniikka, jossa tutkimuskohteena on aiemmin tehdyt tutkimukset. Aiemmin 

tehtyjen tutkimusten tuloksia kootaan perustaksi uusille tutkimustuloksille. (Salminen, 

2011) Tarkemmin käsiteltynä tutkielmani on kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aikaisempaa tietoa kootaan, 

kuvaillaan ja jäsennellään ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. (Kangasniemi ym., 

2011) Salmisen (2011) mukaan kuvailevaa kirjallisuuskatsausta voidaan luonnehtia 

yleiskatsaukseksi, joka ei vaadi tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Musiikilla ja matematiikalla on 

paljon yhtymäkohtia, joista tarkastelen osaa tässä tutkielmassani; tämän myötä 

kirjallisuuskatsaustani voidaan luonnehtia yleiskatsaukseksi. 

Tiedonhaussa hyödynsin enimmäkseen Oula-Finnaa, Ebscoa ja Google Scholaria. Aineisto ja 

hakiessani etsin mahdollisimman korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja. Metsämuurosen (2003, 

s. 13) mukaan linsensiaatintyö on ensimmäinen tutkimuksen taso, jota kannattaa siteerata. 

Tämän myötä suljin lähteinä pois kandidaatin tutkielmat ja pro gradut, mutta hyödynsin näitä 

paljon etsiessäni tutkimukseeni luotettavia lähteitä. Olen tarkistanut viittauksien määriä Google 

Scholarissa, sekä etsinyt aineistoja, jotka ovat vertaisarvioituja. Olen tarkistanut myös 

aineistojen mahdolliset kustantajien JUFO –luokitukset. Tutkielmani luotettavuuden 

lisäämiseksi olen pyrkinyt käyttämään 2000-luvulta peräisin olevia lähteitä, muutamaa lähdettä 

lukuun ottamatta. 

Yhdeksi keskeiseksi lähteeksi tutkimuksessani muodostui Peruskoulun opetussuunnite lman 

perusteet (Opetushallitus, 2014). Tutkin POPSia perusteellisesti löytääkseni, kuinka musiikk ia 

ja matematiikkaa voidaan alakoulussa integroida yhteen. Tämän lisäksi tärkeänä lähteenä niin 

tiedonhankinnan ja tutkimuksen rakenteen kannalta on toiminut Kristin Harneyn (2020) kirja 
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Integrating music across the elementary curriculum. Kirjan useat käytännön tehtävät antoivat 

hyvän pohjan lähteä miettimään teoriassa musiikin ja matematiikan yhteyksiä. 

Aineistoa kerätessäni havaitsin, että suomenkielistä musiikin ja matematiikan integroint ia 

koskevaa lähdemateriaalia on hyvin niukasti saatavilla. Etsin tietoa siis pääasiassa 

englanninkielisistä artikkeleista ja tutkimuksista ja hakusanani ja -lauseeni olivat 

englanninkielisiä. Tiedonhaussa olen käyttänyt esimerkiksi seuraavia hakusanoja ja niiden 

yhdistelmiä: music and math integration, music and math history, collaborative learning, 

integrated activies, music-math interdisciplinary activites. Lisäksi olen etsinyt tietoa myös 

samoilla hakusanoilla suomen kielellä. 

Tieteenteon keskeisiin periaatteisiin kuuluu asianmukainen viittaaminen. Kun tutkimuksessa 

käyttää asianmukaista viittaamista, kertoo se kirjoittajan lukeneisuudesta ja perehtymises tä 

aiheeseen (Kuula, 2001, Luku Tekijänoikeus). Tutkielmani luotettavuuden ja eettisyyden 

lisäämiseksi, olen kiinnittänyt huomiota selkeään ja johdonmukaiseen viittaustyyli in.  

Tieteelliselle tiedolle ominaista on tieteellisen tiedon toistettavuus. Tulos on siis oleva 

mahdollista tuottaa uudelleen toisen tutkijan toimesta (Metsämuuronen, 2003). Jotta 

kirjallisuuskatsaukseni on toistettavissa, olen laittanut lähteeni selkeästi esille ja niitä pystyy 

käyttämään ilman maksullista versiota. 

Koska tutkimukseni on tyypiltään kirjallisuuskatsaus, jää eettisyys suurimmilta osin 

viittauksien ja lähdeluettelon varaan. Olen pyrkinyt käyttämään APA-viittaustekniikkaa 

selkeästi, jotta kunnian saavat ne, jotka tutkimuksen ovat tehneet. Tällöin lukija tietää, mikä on 

tietyn tutkijan kirjoitusta ja mikä omaani. Lähdeluettelosta löytyy tutkijoiden tutkimusten 

tarkemmat tiedot, jotta lukija pääsee niihin helposti käsiksi. 

 

 



8 

 

3 Musiikin ja matematiikan yhtäläisyydet 

Tässä luvussa esittelen musiikin ja matematiikan yhteistä historiaa (5.1). Lisäksi tuon esille 

erilaisia teoreettisempia musiikin ja matematiikan yhtymäkohtia: symbolit ja notaatio (5.2), 

murtoluvut ja aika-arvot (5.3) sekä kaavat ja ostinato (5.4). Näiden pohjalta tuon oppiaine iden 

opettamista käytäntöön. Olen valinnut nämä yhtymäkohdat sen perusteella, että näistä löytyy 

käytännön puolesta hyvin uutta tutkimustietoa. 

3.1 Yhteinen historia 

Kuten johdannossa mainitsin, musiikilla ja matematiikalla on pitkä historia. Papadopoulos 

(2002) kertoo musiikin ja matematiikan yhteisen historian juontavan juurensa antiik in 

Kreikasta. Musiikin ja matematiikan historia on myös laaja, ja se käsittää aiheita niin antiik in 

ajan teoriasta ja keskiaikaisen motetin rakenteesta aina nykyisen vuosisadan kokeelliseen 

musiikkiin (Wollenberg, 2006). 

Kreikkalainen matemaatikko Pythagoras, syntynyt n. 570–580 (eaa), on vaikuttanut vahvasti 

matematiikan ja länsimaisen musiikin perusteiden luomiseen (Apiola, 2015). Bibby (2003) 

kuvailee, kuinka Pythagoras kiinnostui vasaroiden äänistä kävellessään muuan sepän pajan 

ohitse. Pythagoras alkoi tutkia tarkemmin vasaroiden tuottaman äänen yhteyttä vasaran 

massaan. Hän huomasi vasaroiden olevan massoiltaan kokonaislukusuhteessa toisiinsa. (Bibby, 

2003) Papadopoulos (2002) jatkaa tarinaa ja kertoo Pythagoraan testanneen teoriaansa useita 

kertoja. Osa kokeista sisälsi sävelkorkeuksien kuuntelua saman pituisilla kielillä ja toiset eri 

pituisilla. Hän tutki asiaa myös erilaisilla putkilla ja puupuhaltimilla. Kaikki tutkimustulokset 

tukivat hänen hypoteesiaan. (Papadopoulos, 2002) Tästä Pythagoras päätteli konsonoivien eli 

tasasointisten äänien ja yksinkertaisten lukusuhteiden olevan yhteydessä toisiinsa – sekä 

laajemmin musiikin ja matematiikan jakavan saman perustavanlaatuisen pohjan (Bibby, 2006). 

Pythagoras käsitti musiikin olevan osa matematiikkaa (Papadopoulos 2002). 

Pythagoras toi lukusuhteiden ajatuksen vielä pidemmälle ajatellen maailmankaikkeuden, 

ihmisen ja musiikin perustuvan niihin. Lisäksi sen ajatuksen pohjalta, että musiikki ja 

matematiikka jakavat saman pohjan, musiikki liitettiin pythagoralaiseen matematiikan 

opetussuunnitelmaan geometrian, aritmetiikan ja astronomian rinnalle. Tämä tunnetaan 

latinankielisellä nimellä quadrivium (Apiola, 2015). Tämä jako kesti keskiajan loppuun asti 

(Papadopoulos, 2002). 
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Murtomäen (2005) mukaan ajatus maailmankaikkeuden muodostumisesta yksinkertais is ta 

lukusuhteista synnytti myös pythagoralaisen opin mukaisen sfäärien harmonian, jossa ajateltiin 

jokaisen planeetan tuottavan musiikkia. Riippuen planeetan etäisyydestä maahan ja sen 

kiertonopeudesta rinnastettiin se diatonisen asteikon intervalleihin. Saturnuksen ollessa 

kauimpana vastasi se matalinta säveltä, seuraava planeetta vastasi oktaavia ja taas seuraava 

kvinttiä korkeampaa ääntä. (Murtomäki, 2005) 

Astronomi Johannes Kepler (1571–1630) kehitti sfäärien harmonia -teoriaa eteenpäin. Field 

(2003) kertoo Keplerin todenneen musiikillisen harmonian määräytyvän geometriasta ja tämä 

oli Keplerin mukaan maailmankaikkeuden rakenteen yksi selittävä tekijä. Kepler otti vaikutte ita 

Claudius Ptolemaios ja Gioseffo Zarlinon aikaisemmista teorioista liittyen sfäärien harmoniaan. 

Lisäksi hän pohjasi tietoaan Pythagoraan suhdelukuihin. Kepler kehitti näiden avulla 

yksityiskohtaisempaa tietoa maailmankaikkeuden musiikillisuudesta. Kepler laati esimerkik s i 

kaikille planeetoille oman äänialansa. (Field, 2003) 

Wollenbergin (2006) mukaan 1500-luvun loppu ja 1600-luvun alku voidaan nähdä musiik ille 

ja tieteelle keskeisenä käännekohtana. Musiikki alettiin nähdä enemmän taiteellise na 

tieteellisen sijasta. Tuon vuoksi olisi voinut olettaa, että musiikin tieteelliset sivumerkitykset 

menettävät arvoansa, mutta musiikkitiedettä alettiinkin tämän sysäämänä uudistamaan. Tämän 

myötä 1600-luvulla löydettiin uusi äänen tiede nimeltään akustiikka. (Wollenberg, 2006) 

Pythagoraksen, Keplerin ja monien muiden lisäksi esimerkiksi J. Ph. Rameau ja Rene Descartes 

ovat urallansa tutkineet musiikin ja matematiikan yhteneväisyyksiä (Papadopoulos, 2002). 

Näiden oppiaineiden historia on monitahoinen ja oppiaineita yhdistäessä tästä on hyvä olla 

tietoinen. 

3.2 Symbolit ja notaatio 

Matematiikalla ja musiikilla on kummallakin omat symboli- tai notaatiojärjestelmät, joista ne 

tunnetaan. Kummassakin tapauksessa symbolit ensin kirjoitetaan, sitten tulkitaan (Wollenberg, 

2006). Musiikinteoria ja säveltäminen vaatii samanlaista abstraktia ajattelua kuin matematiikka. 

Musiikissa käytettiin 1000-luvulta lähtien erilaisia diagrammeja, jotka ovat samankaltaisia kuin 

matematiikkaan liittyvät kaksiulotteiset koordinaatistot. Musiikin teoreetikot käyttivät tällais ia 

karteesisia diagrammeja jo kauan ennen kuin ne tuotiin geometriaan. On olemassa myös 
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erilaisia musiikillisia nuotteja, jotka ovat muodoltaan samanlaisia kuin monenla iset 

matemaattiset diagrammit (Papadopoulos, 2002). 

Musiikillinen notaatio on saanut alkunsa antiikin kreikan aakkosjärjestelmästä. Keskiajalla sekä 

läntinen että itäinen kirkko kehitti notaatiota huomattavasti eteenpäin. 1000-luvulta 1200-

luvulle kehiteltiin tarkempia järjestelmiä; esimerkiksi Guido Arezzolainen kehitti 

nuottiviivaston ja nuotin kestoa osoittavat merkintätavat. 1500-luvun lopulla ja 1600-luvulla 

suurin osa musiikillisen notaation keskeisimmistä piirteistä, joita käytetään nykyisin, oli jo 

kehitetty. Matemaattiset merkintätavat ovat kehittyneet 2500 vuoden jakson aikana, ja 

kehitystyö on saanut vaikutteita useista perinteistä ja lähteistä (Wollenberg, 2006). 

3.3 Murtoluvut ja aika-arvot 

Murtolukujen käsite on maailmanlaajuisesti tärkeä osa matematiikan opetuksen 

opetussuunnitelmaa. Murtoluvut nähdään myös laajalti vaikeana aiheena niin opettajille opettaa 

kuin oppilaille oppia. (Cortina ym., 2019, s. 20) POPSin (Opetushallitus, 2014, s. 236) mukaan 

murtolukujen käsitettä aletaan opettaa kolmosluokalta lähtien. Haapasalon (1992) mukaan 

murtoluku muodostuu osoittajasta ja nimittäjästä. Kaksi kokonaislukua on kirjoitettu 

osamääräksi m/n, jossa n on erisuuri kuin 0. Osoittaja m, joka jaetaan, ilmoittaa otettujen osien 

määrän ja nimittäjä n, jolla jaetaan, kertoo, kuinka moneen yhtä suureen osaan kokonainen on 

jaettu. (Haapasalo, 1992, s. 80) 

Sävelet soivat eri pituisia aikoja, toiset kuulostavat lyhyiltä ja nopeilta sekä toiset pitkiltä ja 

hitailta. Aika-arvoja käytetään osoittamaan sävelen kesto. Nuottien aika-arvoihin perustuvat 

nimet kertovat myös, kuinka pitkään ääni kestää suhteessa kokonuottiin. (Kornfeld, 2005, s.10) 

Tämä voidaan nähdä myös kuvasta 1, jossa yksi kokonuotti vastaa kahta puolinuottia tai neljää 

neljäsosanuottia tai kahdeksaa kahdeksasosanuottia. 
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Kuva 1. (mukailtu School of Composition, 2020, How to read music, part 1: music notation) 

Lovemore, Robertson ja Graven (2021) kertovat, kuinka yksi kokonainen saadaan kahdeksasta 

kahdeksasosasta: 1 kokonainen = ⅛ + ⅛ + ⅛ + ⅛ + ⅛ + ⅛ + ⅛ + ⅛, samalla tavoin kuin 

kokonuotti muodostuu kahdeksasta kahdeksasosanuotista: O = ♪ + ♪ + ♪ + ♪ + ♪ + ♪ + ♪ + ♪. 

Murtolukuihin ja aika-arvoihin pätee siis sama periaate kokonaisen muodostamiseks i. 

(Lovemore ym., 2021). Käsittelen tätä aihetta vielä tarkemmin luvussa 6. 

3.4 Kaavat ja ostinato 

Matematiikkaa ja musiikkia yhdistää kaavan käsite. Matematiikan kaavat ovat saman tyyppis iä 

kuin musiikin ostinato. Ostinato on lyhyt melodia tai rytmi, jota toistetaan ja sen käsite nousee 

esille, kun musiikissa tutustutaan rytmiin ja sykkeeseen (Perger ym., 2018). Syke voidaan 

määritellä tasaiseksi jatkuvaksi pulssiksi, joka ei muutu. Syke on verrattavissa esimerkik s i 

ihmisen sydämen lyömiseen. Kun syke on saavutettu, voidaan muodostaa rytmi; tämä 

muodostaa Palubinskin mukaan musiikin perustan (Palubinski, 2019). 

Erilaiset kaavat liittyvät matematiikassa algebraan. Kaavoja käytetään ongelmanratkaisussa. 

Kaavojen opettamiseen on kolme erilaista näkökulmaa: numerokaavat, toistuvat kaavat ja 

kasvavat kaavat. (Perger ym., 2018) Toistuvissa kaavoissa voidaan nähdä selkeä toistoyksikkö, 

kuten näemme kuvasta 2. Kasvavissa kaavoissa kuvioon lisätään samanlaisia osia. Tästä 

esimerkki kuvassa 3. Numerokaavat ovat kaavoja, jossa numeerinen arvo on tärkeässä osassa. 

Esimerkiksi 1 2 2 1 2 2 1 2 2 ei ole numerokaava, kun taas 3 7 11 15 19 on. Numerokaavat ovat 

siis myös kasvavia kaavoja (State of Queensland, 2005).  
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Kuva 2. (mukailtu State of Queensland, 2005) 

 

Kuva 3. (mukailtu State of Queensland, 2005) 
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4 Musiikki ja matematiikka perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan musiikin ja matematiikan integrointia alakoulussa, johon 

kuuluvat kaikki peruskoulun luokat ensimmäisestä kuudenteen. Tässä luvussa tutkitaan, mitä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014) musiikin ja 

matematiikan oppiaineiden tehtävästä, tavoitteista ja sisällöistä sanotaan vuosiluokilla 1–2 ja 

3–6. Lopuksi tarkastelen, mitä yhteistä musiikilla ja matematiikalla on opetussuunnitelmassa. 

POPSissa (2014, s. 9–10) määritellään eri oppiaineiden tehtävät ja tavoitteet. Tämä 

opetussuunnitelma perustuu perusopetuslakiin (628/1998) ja –asetukseen (852/1998) sekä 

valtioneuvoston asettamiin tavoitteisiin ja tuntijakoon. Opetussuunnitelma on otettu käyttöön 

pääosin 1.8.2016. Perusopetuksessa opetus ja kasvatus nähdään kokonaisuutena, jossa eri osa-

alueiden tavoitteet ja niiden sisällöt liittyvät yhteen. Nämä muodostavat opetuksen ja 

toimintakulttuurin perustan. Perusopetuksen on määrä luoda perusta oppilaiden 

yleissivistykselle. Kunta on velvoitettu järjestämään perusopetusta alueellaan asuville 

oppivelvollisuusikäisille. (Opetushallitus, 2014) Luostarinen ja Peltomaa (2016, s. 13) kertovat 

opetussuunnitelman tähtäävän oppilaan oppimiseen ja tukevan oppilaita kasvamaan ihmisinä. 

Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi opetuksen järjestäjällä, esimerkiksi kaupungilla tai 

kunnalla, on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja sen kehittämises tä. 

Paikallinen opetussuunnitelma luo koulutyölle yhteisen perustan ja suunnan. Paikallinen 

opetussuunnitelma mahdollistaa koulujen toiminnan liittämisen muuhun paikalliseen 

toimintaan edistäen hyvinvointia ja oppimista. Perusopetuksen opetussuunnite lmaa 

täydennetään paikallisesta näkökulmasta, ja eri järjestäjät myös painottavat eri asioita liittyen 

esimerkiksi keskeisiin sisältöihin ja toimintaa ohjaaviin linjauksiin. (Opetushallitus, 2014, s. 9) 

POPSissa (Opetushallitus, 2014, s. 31) puhutaan opetuksen eheyttämisestä ja monialaisista 

oppimiskokonaisuuksista. Tämä koskee kaikkia oppiaineita. Cantell (2015) kertoo 

eheyttämisen tarkoittavan ehyen käsityksen luomista asioista. Eheyttämis-sana on kuitenk in 

saanut kritiikkiä siitä, miksi luoda ehyt kuva jostain, mikä ei oikeassa elämässä sitä ole. Tämän 

vuoksi on siirrytty puhumaan monialaisista oppimiskokonaisuuksista. (Cantell, 2015) 

Opetushallituksen (2014) mukaan eheyttämisen tavoitteena on mahdollistaa opiskeltavien 

asioiden yhteyksien, suhteiden ja riippuvuuksien ymmärtämistä. Eheyttämistä toteutetaan 

muun muassa rinnastamalla, eli opiskelemalla teeman mukaan kahta oppiainetta 
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samanaikaisesti sekä muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia. (Opetushallitus, 

2014, s. 31) Luvussa 5 tarkastelen tarkemmin opetussuunnitelmassakin mainittua integraat io ta 

ja tuon samalla esille myös näkökulmia eheyttämiseen ja laaja-alaisuuteen. 

4.1 Musiikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 

Ensin tarkastelen, mitä musiikista sanotaan yleisesti POPSissa. POPSissa (Opetushallitus, 

2014, s.141) musiikin tehtäväksi on määritelty monipuolinen musiikillinen toiminta ja 

aktiivinen kulttuurinen osallisuus. Oppilas toimii sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä ja oppii 

näin tulkitsemaan musiikin erilaisia merkityksiä. Oppilaiden myönteinen suhde musiikkiin 

vahvistuu ja musiikin elinikäiseen harrastamiseen mahdollistuu, kun heidän musiikillinen 

osaamisensa laajenee. Musiikin opettamisen tavoitteena on rakentaa oppilaan suhtautumis ta 

musiikkiin arvostavaksi ja uteliaaksi. (Opetushallitus, 2014, s. 141) Kuten jo tästä huomaamme, 

musiikki on monipuolinen oppiaine ja opinnoissa paljon tullut asenne ”opetetaan elämää 

varten” näkyy myös opetussuunnitelmassa musiikin kohdalla. Musiikista halutaan luoda 

oppilaille loppuelämän harrastus. 

Musiikin opetuksessa opettamista ja opiskelua lähestytään toiminnan kautta ja tällä tavoin 

oppilaan musiikilliset taidot ja ymmärrys musiikista kehittyy. Esimerkiksi oppilaiden 

musiikilliset kiinnostuksen kohteet ja muut oppiaineet huomioimalla voidaan edistää näiden 

taitojen kehittymistä. Musiikin tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä 

tarjoamalla mahdollisuuksia musiikin luovaan tuottamiseen. (Opetushallitus, 2014, s. 263) 

Öystilän (2003, s. 71) mukaan toiminnallisuus tarkoittaa ”oppijan kokonaisvalta isen 

kokemuksen hyödyntämistä oppimisessa”. Moilanen ja Salakka (2016, s. 15–17) kertovat 

liikunnallisuuden olevan nyky-yhteiskunnassamme entistä vieraampi ilmiö ja nykyinen vuoden 

2014 opetussuunnitelma on osaltaan reagoinut tähän tuoden lisää toiminnallisuutta opetukseen. 

4.1.1 Musiikki vuosiluokilla 1–2 

Seuraavaksi tarkastelen, mitä POPSissa kerrotaan musiikista vuosiluokilla 1–2. Opetushallitus 

(2014) kertoo vuosiluokilla 1–2 musiikin opetuksen tuovan oppilaille mahdollisuuden musiik in 

tuoman yhteenkuuluvuuden ja ilon havaitsemiseen ja kokemiseen yhdessä. Musiikin opetuksen 

tulee tukea kinesteettistä eli liikkeen aistimusta koskevaa ja auditiivista eli kuuloaistia koskevaa 

hahmottamiskykyä sekä lisäksi tervettä äänenkäyttöä. Soittamisen, laulamisen, säveltämisen, 

musiikkiliikunnan ja kuuntelun myötä opitaan musiikkikäsitteistöä ja ilmaisua. (Opetushallitus, 
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2014, s. 141) Musiikkia opetetaan käytännön kautta tekemällä ja oppikirjoja harvemmin 

luetaan. 1–2 vuosiluokilla halutaan luoda positiivinen ilmapiiri musiikilliseen tekemiseen, 

teorian tullessa tekemisen kautta. 

Opetushallitus (2014, s. 142) on määritellyt neljä sisältöaluetta vuosiluokille 1–2. Nämä ovat: 

miten musiikissa toimitaan (S1), mistä musiikki muodostuu (S2), musiikki omassa elämäss ä 

(S3) ja musiikin opetuksen ohjelmisto (S4). S1 käsittelee myönteistä ryhmän jäsenenä 

toimimista. S2 haetaan peruskäsitteiden hallintaa. S3 käsitellään oppilaiden näkökulmia 

musiikista omassa elämässä niin yhteisön kuin yhteiskunnan sisällä. S4 sisältää musiik in 

opetuksen ohjelmistoa, kuten lauluja, musiikkiliikuntaa ja kuuntelutehtäviä, jotka soveltuvat 

koulun toimintakulttuuriin ja ikäkauteen. Luostarinen ja Peltomaa (2016) tuovat esille 

opetuksen sisältöön liittyvän ajatuksen siitä, tarvitseeko kaikkien opetella täysin samat sisällöt. 

Oppilaiden oppimiskokonaisuudet voivat olla erilaisia, riippuen siitä, mihin kukin innostuu 

syventymään. (Luostarinen & Peltomaa, 2016, s. 93) Musiikissa esimerkiksi joku voi innostua 

yhteismusisoinnista ja haluaa syventää instrumenttiosaamistaan, kun taas toinen haluaa 

syventyä musiikin teorian maailmaan. 1–2 vuosiluokkalaisten kanssa POPSin (Opetushallitus, 

2014, s. 142) mukaan peruskäsitteistä käydään esimerkiksi kesto, voima ja väri ja musiik in 

ohjelmistoa on esimerkiksi lastenlaulut. 

POPSissa (2014, s. 141–142) määritellään vuosiluokille 1–2 musiikin oppiaineelle tavoitteet. 

Tavoitteiden viisi osaa ovat: osallisuus (T1), musisointi ja luova tuottaminen (T2, T3, T4), 

kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito (T5, T6), hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa (T7) 

sekä oppimaan oppiminen musiikissa (T8). (Opetushallitus, 2014, s.141–142) Koulujen 

Musiikinopettajat ry (2021a) kertoo musiikin sisältöjen olevan väline, joilla saavutetaan 

musiikin oppiaineen tavoitteet. Tavoitteet tulee sisällyttää sisältöalueisiin. Tavoitte iden 

sisäistämisen kautta opettaja ymmärtää, mihin toiminnalla musiikintunneilla tähdätään.  

(Koulujen musiikinopettajat ry, 2021a) 

4.1.2 Musiikki vuosiluokilla 3–6 

Tässä alaluvussa tarkastelen, mitä POPSissa sanotaan musiikista vuosiluokilla 3–6. POPSissa 

(Opetushallitus, 2014) vuosiluokilla 3–6 musiikissa pyritään opettamaan avoimuutta ja 

kunnioitusta toisten kokemuksiin, sekä lisäksi lisätään yhteishenkeä. Oppilaiden aiempaa tietoa 

esimerkiksi musiikkikäsitteistä syvennetään ja laajennetaan. Samalla myös musiikilliset taidot, 

kuten laulaminen ja soittaminen kehittyvät. Oppilaille annetaan vapauksia suunnitella ja 
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toteuttaa erilaisia musiikillisia kokonaisuuksia. Myös oppilaiden käsitys heidän musiikillises ta 

toimijuudestaan rakentuu vahvemmaksi. Nämä kaikki ovat tavoitteita, joihin musiik in 

opetuksella tulisi päästä. (Opetushallitus, 2014, s. 263) Verrattuna 1–2 luokkalaisiin 3–6 

luokkalaisilla uutena tärkeänä asiana tulee avoimuus ja kunnioitus toisen kokemuksiin liittyen. 

Musiikki on monilta osin todella henkilökohtaista, esimerkiksi oma lauluääni tai 

musiikkiliikunta, joten on tärkeää pystyä luomaan turvallinen tila, jossa kaikki saavat toteuttaa 

itseään vapaasti. 

Musiikin sisältöalueet vuosiluokilla 3–6 ovat samat kuin vuosiluokilla 1–2, mutta painotukset 

ovat hieman erilaiset. S1 käsittelee ryhmässä toimimista yhteismusisoinnin kautta. S2 

käsitellään musiikin peruskäsitteiden lisäksi esimerkiksi rytmin ja melodian hahmottamiskyvyn 

kehittämistä. S3 käsittää yhteyksien rakentamista eri ympäristöihin ja muihin oppiaineis i in, 

sekä musiikin merkitystä eri aikoina. S4 sisältää ajatuksen oppilaan ymmärryksen avartamises ta 

eri musiikkikulttuureihin liittyen. Ohjelmistossa on monipuolisesti musiikkia lastenmusiik is ta 

taidemusiikkiin. (Opetushallitus, 2014, s. 264) Koulujen musiikinopettajat ry (2021b) on luonut 

OPS-mallin, josta näkee, kuinka sisältöalueita liitetään musiikin eri aihealueisiin. Esimerk ik s i 

laulussa voidaan kolmosluokalla puhua äänenhuollosta, laulaa pienryhmissä tai yksin tai kaikki 

yhdessä ja laulaa kaanonlaulua. Tässä täyttyy kaikki sisältöalueet S1-4. Lisäksi tavoitteis ta 

täyttyy T1-4 ja T9 eli esimerkiksi osallisuuteen ja musisointiin liittyviä tavoitteita. (Koulujen 

musiikinopettajat ry, 2021b) 

4.2 Matematiikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan matematiikan oppiainetta POPSin näkökulmasta. POPSissa 

(Opetushallitus, 2014, s. 128) matematiikan tehtäväksi on määritelty oppilaiden 

johdonmukaisen, paikkansapitävän ja innovatiivisen matemaattisen ajattelun kehittäminen. 

Matematiikassa on käsitteitä ja rakenteita, joihin oppiaineen opetus tuo ymmärrystä. Lisäksi se 

kehittää oppilaiden tiedonkäsittelykykyä ja ongelmanratkaisua. Opetus etenee systemaattises t i 

aineen kumulatiivisesta luonteesta johtuen. Keskeistä matematiikan opetuksessa ja opiskelussa 

on konkretia ja toiminnallisuus. (Opetushallitus, 2014) Matematiikan opiskelussak in 

kannustetaan toiminnallisuuteen ja vain mielikuvitus on rajana, kuinka oppiainetta voi 

toiminnallisesti toteuttaa. Voidaan esimerkiksi lähteä ulos ja hyödyntää ulkona olevia 

elementtejä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 
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Matematiikan opetuksessa tähdätään oppilaiden kohdalla saavuttamaan heille myönte inen 

asenne matematiikan oppiainetta kohtaan ja positiivinen minäkuva matematiikan oppijoina. 

Lisäksi opetuksen tehtävänä on kehittää viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Ohjataan 

oppilaita käsittämään, kuinka matematiikka on hyödyksi heille heidän omassa elämässään ja 

myös laajemmin yhteiskunnassa. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden taitoja käyttää ja 

soveltaa matematiikkaa erinäisin monipuolisin tavoin. (Opetushallitus, 2014)  

4.2.1 Matematiikka vuosiluokilla 1–2 

Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin matematiikkaa 1–2 vuosiluokilla POPSissa. Matematiikan 

opetuksessa vuosiluokilla 1–2 Opetushallitus (2014, s. 128) luodaan perustaa monipuolis ten 

kokemusten kautta matemaattisille käsitteille ja rakenteiden muodostumiselle. Opetuksessa eri 

aistit ovat keskiössä. Oppilaat kehittävät kykyään ilmaista matemaattista ajatteluaan 

konkreettisten välineiden avulla, esimerkiksi piirtäen tai tulkiten kuvia. Opetus luo pohjaa 

lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämiselle, laskutaidon lisäksi. (Opetushallitus, 

2014, s. 128) Suomelan ja Vuorion (2015) mukaan alkuopetusikäinen lapsi ei hahmota 

maailmaa oppiaineiden kautta. Lapsi havainnoi erilaisia ympäristön tapahtumia ja kiinnit tää 

huomiota erilaisiin yksityiskohtiin, kun ilmiöt vaihtelevat. (Suomela & Vuorio, 2015) Tämän 

myötä on hyvin luonnollista, että alkuopetuksessa aistit ovat keskiössä opetussuunnitelmank in 

mukaan. 

Opetushallitus määrittelee matematiikan oppiaineelle vuosiluokilla 1–2 neljä sisältöaluet ta. 

Nämä ovat: ajattelun taidot (S1), luvut ja laskutoimitukset (S2), geometria ja mittaaminen (S3) 

ja tietojenkäsittely ja tilastot (S4). S1 käsittelee oppilaan kykyä löytää yhtäläisyyksiä ja eroja, 

sekä matemaattisten tilanteiden tarkastelua eri näkökulmista. (Opetushallitus, 2014, s. 129) 

Sisältöalueeseen liittyy esimerkiksi vertailu: kumpi on isompi, kumpi pienempi, tai luokitte lu : 

omenat samaan ja päärynät samaan. POPSin (Opetushallitus, 2014) S2 sisältää luonnollis ten 

lukujen käyttöä, ymmärryksen lisäämistä luvuista ja lukujonotaitojen opettelua. Perehdytään 

myös kymmenjärjestelmään, yhteen- ja vähennyslaskutaitoihin sekä kertolaskun käsitteeseen. 

Tähän sisältöalueeseen liittyy esimerkiksi vähennyslaskun konkretisointi. (Opetushallitus, 

2014, s. 129) Voidaan näyttää esimerkiksi palikoiden avulla, kuinka kuudesta palikasta häviää 

kolme vähennyslaskussa 6-3. S3 käsittelee kolmiulotteisen ympäristön hahmottamis ta, 

mittaamisen periaatteita sekä kellonaikoja. (Opetushallitus, 2014, s.129) Mittaamisen 

periaatteisiin liittyen voidaan oppilaille havainnollistaa esimerkiksi maitopurkin avulla, kuinka 
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litran maitopurkkiin menee 10 desilitraa maitoa. POPSin (Opetushallitus, 2014) S4 pohjustaa 

taitoa kerätä ja tallentaa tietoa. Lisäksi neljänteen sisältöalueeseen liitetään taulukoiden ja 

pylväsdiagrammien laatiminen ja tulkinta. (Opetushallitus, 2014, s. 130) 

Matematiikan oppiaineelle määritellään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus, 2014) tavoitteet kolmen osion kautta. Nämä tavoitekokonaisuudet ovat: 

merkitys, arvot ja asenteet (T1), työskentelyn taidot (T2, T3, T4) ja käsitteelliset 

tiedonalakohtaiset tavoitteet (T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12). (Opetushallitus, 2014, s. 128–

129) Luostarinen ja Peltomaa (2016) kertovat POPSissa määriteltyjen tavoitteiden olevan 

jatkuvan koulutyöskentelyn, osaamisen ja oppimisen arvioinnin perusta. Tavoitteet ja 

arvioinnin perusteet tulisi käydä läpi oppilaiden kanssa koulussa, ja tavoitteita koulutyössä 

voidaan myös henkilökohtaistaa. Arviointia tehdään sen mukaan, onko oppilas saavuttanut 

hänelle asetetut tavoitteet. (Luostarinen & Peltomaa, s. 172) 

4.2.2 Matematiikka vuosiluokilla 3–6 

Viimeisenä tarkastelen, mitä POPSissa sanotaan matematiikasta vuosiluokilla 3–6. POPSissa 

(Opetushallitus, 2014, s. 234) vuosiluokilla 3–6 opetus tarjoaa kokemuksia matemaattis ten 

käsitteiden ja rakenteiden muodostamiselle. Opetus kehittää oppilaiden taitoja esittää 

ratkaisujaan monipuolisesti eri tavoin ja välinein. Eri ratkaisutapojen vertailu sekä 

monipuolisten ongelmien ratkaisu on myös keskeistä. Opetus vahvistaa oppilaiden ymmärrys tä 

lukukäsitteistä ja kymmenjärjestelmästä. Myös laskutaitoa sujuvoitetaan. (Opetushallitus, 

2014, s. 234) Suomelan ja Vuorion (2015) mukaan ”luokittelu, vertailu ja järjestykseen 

asettaminen ovat matemaattis- loogisen ajattelun peruselementit”. Yksi matematiikan tehtävistä 

on käsittää mitä maailmassa ja ympäristössä tapahtuu. (Suomela & Vuorio, 2015, s. 147) On 

siis tärkeää luoda vankka perusta matemaattiselle ajattelulle, jotta ymmärrys ympäristön eri 

ilmiöistä kehittyy. 

Vuosiluokkien 3–6 sisältöalueet poikkeavat hieman vuosiluokista 1–2. Sisältöalueet ovat: 

ajattelun taidot (S1), luvut ja laskutoimitukset (S2), algebra (S3), geometria ja mittaaminen (S4) 

ja tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys (S5). (Opetushallitus, 2014, s. 235–236) 1–2 

luokkalaisiin verrattuna 3–6 luokkalaisille on lisäksi tullut uutena siis algebra ja 

todennäköisyys. POPSissa (Opetushallitus, 2014) S1 käsittelee oppilaiden kykyä syventyä 

muun muassa yhtäläisyyksien löytämiseksi ja vertailemiseksi. S2 käsittelee syvempää 

ymmärrystä kymmenjärjestelmästä. Opetellaan loput kertotaulut. Opetellaan murtolukuja, 
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desimaalilukuja ja prosenttilukuja. S3 käsittelee lukujonoja ja niiden säännönmukaisuuks ia 

sekä yhtälöitä. S4 käsittelee kappaleiden hahmottamista erinäisin tavoin. Lasketaan muun 

muassa kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. S5 käsittää tietojen keruun lisäksi tilastollis ten 

tunnuslukujen tarkastelua sekä todennäköisyyden käsitteen arkitilanteisiin liitettynä. 

(Opetushallitus, 2014, s. 235–236) 

4.3 Musiikin ja matematiikan oppiaineiden yhtäläisyydet opetussuunnitelmassa 

Oppiaineiden erillisen tarkastelun jälkeen tarkastelen, mitä yhteisiä tehtäviä ja tavoitteita 

musiikista ja matematiikasta oppiaineena löytyy POPSista. Vaikka matematiikka on 

oppiaineena systemaattisempi sen kumulatiivisen luonteensa vuoksi, voidaan musiikin ja 

matematiikan opetuksen väliltä löytää useita samankaltaisuuksia ja tämän myötä myös opettaa 

niitä integroiden. 

Yksi tärkeimmistä yhtäläisyyksistä on toiminnallisuus. Opetushallitus (2014, s. 128, 141) on 

maininnut toiminnallisuuden keskeiseksi sekä musiikissa että matematiikassa. Matematiikan 

opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ihmisen eri aisteja sekä tarjotaan kokemuksia 

(Opetushallitus, 2014, s. 128, 234). Musiikissa oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia luovaan 

toimintaan esimerkiksi säveltämisen tai musiikillisen tekemisen kautta. Oppilaita kannustetaan 

kehollisuuteen ja kokonaisvaltaiseen liikkumiseen. (Opetushallitus, 2014, s. 141, 263) 

Moilasen ja Salakan (2016) mukaan Suomessa on alettu tiedostaa, kuinka liika istuminen on 

huonoksi ihmisen terveydelle. Useiden tutkimusten mukaan kouluikäiset liikkuvat liian vähän. 

Tämän myötä vuonna 2010 kouluissa aloitettiin Liikkuva koulu -ohjelma ja istumisen 

vähentämiseen on annettu vuonna 2015 kansallisia suosituksia. Kun koulussa pelkän istumisen 

sijasta liikutaan aika ajoin, aktivoituvat aivot ja oppiminen on tehokkaampaa. (Moilanen & 

Salakka, 2016, s. 7, 15) 

Musiikkia ja matematiikkaa yhdistävät myös ryhmätaitojen korostaminen 

opetussuunnitelmassa. Opetushallituksen (2014, s. 141, 263) mukaan musiikissa oppilaiden 

tulee havaita, kuinka musiikki luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luoda yhteishenkeä 

yhteisössään. Musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen ja yhteismusisointi ovat olennainen 

osa musiikin opetuksen tavoitteita. (Opetushallitus, 2014) Matematiikassa keskeistä on 

monipuolinen ongelmanratkaisu niin yksin kuin ryhmässäkin (Opetushallitus, 2014, s. 234). 

Öystilä (2003, s. 66) väittää, että ”jokainen oppii parhaiten ryhmässä”. Hänen mukaansa sillä 

on suuri ero, kuunteleeko luennon ryhmäilmiöstä, vai kokeeko sen itse ryhmän jäsenenä. 
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Oppiaineksia yhdistää käsitteet ja teoria, vaikka ne ovat kummassakin oppiaineessa erilais ia. 

Musiikissa on peruskäsitteitä, kuten taso ja kesto, sekä musiikkikäsitteitä, kuten rytmi, melodia 

ja harmonia. Matematiikassa on puolestaan esimerkiksi murtoluvun, prosentin ja 

desimaaliluvun käsitteet. (Opetushallitus, 2014, s. 142, 234, 236, 264) Musiikissa ja 

matematiikassa käytetään kummassakin esimerkiksi symbolikäsitettä. Lisäksi oppiaineilla on 

useita teoreettisia yhtymäkohtia, kuten musiikin aika-arvot ja matematiikan murtoluvut.  

Tarkastelen näitä oppiaineita yhdistäviä käsitteitä ja teoriaa luvussa 3. 
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5 Laaja-alaisuus ja oppiaineiden integraatio 

Tässä luvussa tarkastelen oppiaineiden integraatiota sekä POPSin 2014 laaja-alaisuutta. 

Kirjallisuudessa termit ovat päällekkäisiä ja jakavat paljon yhteneväisyyksiä. Ruismäki (1998) 

kertoo integraation pohjautuvan latinankieliseen sanaan integratio, joka tarkoittaa eheyttämis tä. 

Integratio sanan lähtökohtana on verbi intregrare = korjata entiselleen, täydentää, sulauttaa, 

eheyttää. POPSissa (Opetushallitus, 2014, s. 31) integraatio liitetään osaksi eheyttämis tä. 

Puurula (1998) puolestaan kertoo, etteivät integrointi ja eheyttäminen ole synonyymejä, vaikka 

integroinnilla tähdätäänkin opetuksen eheyttämiseen. Puurulan mukaan integrointi on 

monitahoisempi termi kuin opetuksen eheyttäminen. Integrointi voi hänen mukaansa olla  

opetusratkaisuiltaan kaikkea sen ulkopuolelta, mitä opettaja tekee yksin, yhden oppilasryhmän 

kanssa yhtä oppiainetta opiskellen. Tällaisia asioita on esimerkiksi eri ikäisten opettaminen 

samassa ryhmässä tai jonkun ulkopuolisen tahon tuominen taidekasvatukseen esimerkik s i 

taiteilijavierailun merkeissä (Puurula, 1998). 

Kuten jo johdannossa mainittiin, maailma on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Kouluissa tähän on reagoitu ottamalla laaja-alaiset osaamisen osa-alueet käyttöön. ”Laaja-

alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 

muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja 

tilanteen edellyttämällä tavalla” (POPS, 2014, s. 20). Halisen ja Jääskeläisen (2015) mukaan 

tarve laaja-alaiseen osaamiseen nousee maailman kehittymisestä. POPSissa (2014) laaja-

alainen osaaminen jaetaan seitsemään eri osa-alueeseen, jotka muodostavat yhteisen 

kokonaisuuden kaikille oppiaineille. Nämä osa-alueet ovat: 1) ajattelu ja oppimaan oppiminen, 

2) kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) 

monilukutaito, 5) tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 6) työelämätaidot ja yrittäjyys sekä 

7) osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Näiden osa-alueiden 

yhteisenä tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista ja edistää jäsenyyttä demokraattisessa 

yhteiskunnassa ja kestävän elämäntavan osaamisessa. Tärkeää on oppilaan oma erityslaatu, 

vahvuudet ja kehittymismahdollisuudet sekä niiden tunnistaminen. (Opetushallitus, 2014, s. 

20–24) 

Morrisin (2003) mukaan integroinnissa tiedon tulee olla merkityksellisesti yhdistettynä 

kaikkiin oppimisen alueisiin ja tämän lisäksi myös oikeaan elämään. Ruismäen (1998) ajatus 

siitä, että integroinnissa on kyse holistisesta, kokonaisvaltaisesta näkökulmasta elämään, tukee 

tätä näkökulmaa. Lisäksi hänen mukaansa integraatio on yhtenäisen kokonaisuuden 
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muodostamista tai muodostumista. Halinen ja Jääskeläinen (2015) kertovat laaja-alaisen 

osaamisen irtautuvan oppiainejakoisuudesta ja tuovan uudenlaisia työskentelytapo ja 

oppimiseen. Integraation ajatus kokonaisvaltaisesta näkökulmasta elämään näkyy laaja -

alaisuuden määritelmässä kokonaisuuden muodostamisesta sekä taidosta käyttää tietoa 

tilanteen vaatimalla tavalla. Laaja-alaiseen osaamiseen liittyy myös se, ettei kaikkea osaamista 

voida liittää tiettyyn oppiaineeseen tai tiedonalaan (Halinen & Jääskeläinen, 2015). 

Kun kahta tai useampaa oppiainetta yhdistetään, on aiheen käsittely monipuolisempaa kuin yhtä 

ainetta opiskellessa ja erilaiset oppijat voivat löytää aiheeseen uudenlaista näkökulmaa ja 

tarttumapintaa (Ruismäki, 1998; Morris, 2003). McPhail (2017) kertoo artikkelinsa 

tutkimustuloksissa, että oppiaineiden integrointi nähdään hyödyllisenä, koska silloin oppilaat 

ymmärtävät paremmin miksi he oppivat mitä oppivat ja pystyvät hahmottamaan oppiaine iden 

merkitykset laajemmin. Tämän uskotaan johtavan syvempään oppimiseen (McPhail, 2017). 

Aaltonen (2003) tuo esiin sekä oppijakeskeisen että opettajakeskeisen näkökulman 

integraatiosta. Opettajan näkökulmasta integraatio nähdään teknisenä opetuksen 

organisointimenetelmänä, jossa oppilas on ikään kuin “ulkopuolinen” asia. Se voidaan nähdä 

tiettyjen opetettavien rakenneosien yhteenliittämisenä, eli esimerkiksi jo olemassa olevien 

oppiaineiden uudelleenorganisoimisena opetustilanteessa. Oppijakeskeisenä ilmiönä 

integraatio nähdään oppijan sisäisenä prosessina, jossa korostetaan oppiainesten sulauttamis ta 

kokonaisuudeksi oppijan ajatuksissa. Integraatio on tällöin prosessi, joka aiheuttaa oppijassa 

tietyn muutoksen, kuten esimerkiksi kognitiivisen rakenteen kehittymisen tai se voidaan 

määritellä oppijan taitoina, esimerkiksi kykynä tarkastella asioiden yhteyssuhteita (Aaltonen, 

2003). Luostarinen ja Peltomaa (2016) kertovat oppilaslähtöisen pedagogiikan kehittävän 

oppilaiden laaja-alaista osaamista, mikä kytkeytyy oppijakeskeiseen integraatioon. 

Oppilaslähtöisessä pedagogiikassa otetaan huomioon esimerkiksi oppilaan kokemusmaailma ja 

laajennetaan sitä. Lisäksi keskeistä on vuorovaikutuksen tukeminen sekä projektimuotoisesti ja 

tutkivasti opiskeleminen. (Luostarinen & Peltomaa, 2016, s. 55) 

Integraatio voi olla myös esteenä oppimiselle, jos suunnitellut aktiviteetit eivät ole 

merkityksellisiä. Jotkut harjoitukset voivat olla myös aikaakuluttavia tai kalliita, kuten 

esimerkiksi presidenttien kaivertaminen kurpitsoihin (Morris, 2003). Ruismäki (1998) kertoo 

vaarana olevan kokemuksien ja sisältöjen pinnallistumisen opetettavan yhden oppiaineen 

näkökulmasta. Integraatio voi aiheuttaa myös opettajille lisää työtä (Ruismäki, 1998). Jos 

opettajalla ei esimerkiksi ole musiikillista taustaa, voi valmisteluun ja integroinnin 
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toteuttamisen miettimiseen mennä paljon aikaa. Morris (2003) taas mainitsee integraat ion 

auttavan opettajia, kun tulee saavuttaa niin paljon niin vähässä ajassa. Lisäksi hän kuitenk in 

mainitsee, että integrointi vaatii suunnittelua. 
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6 Käytännön esimerkkejä musiikin ja matematiikan integrointiin 

Tässä luvussa tuon esille erilaisia käytännön tapoja integroida musiikkia ja matematiikkaa 

alakoulun opetuksessa, liittyen symboleihin ja notaatioon, murtolukuihin ja aika-arvoihin sekä 

kaavoihin ja ostinatoon. Samalla vastaan tutkimuskysymykseeni: 

 Kuinka musiikkia ja matematiikkaa voidaan integroida alakoulussa? 

Harneyn (2020) harjoituksessa opetellaan esittämään musiikillista ja numeerista dataa 

visuaalisesti. Seuraava harjoitus opettaa symbolien käytöstä sekä yksi yhden -vastaavuudesta 

ja osa-kokonaisuussuhteista. Harjoituksessa valittu kappale ”Yankee Doodle” lauletaan aluksi 

yhdessä. Seuraavaksi kappaleen päälle taputetaan tavujen mukaisesti aina samalla laulaen, 

kuten alla olevasta havainnosta näemme. Oppilailla on jokaisella oma paperi, josta kappaleen 

sanat löytyvät. Nyt kappaletta kuunneltaessa tulee naputtaa sormella pöytään liikkuen 

vasemmalta oikealle sanojen mukaisesti. Näin oppilaat hahmottavat, mihin pisteitä tulee 

merkitä ja milloin vaihtaa riviä. Seuraavaksi oppilaat piirtävät pisteitä laulun tavujen 

mukaisesti. Laulu lauletaan uudestaan, ja tarkistetaan, onko pisteitä oikea määrä. Jos pisteitä on 

oikea määrä, oppilaiden tulisi päästä viimeiselle pisteelle samaan aikaan kuin kappale loppuu. 

Kun oppilaat ymmärtävät, että he joka kerta päätyvät samanaikaisesti viimeiselle pisteelle, 

syventyy heidän tietonsa siitä, että kirjoitetut symbolit voivat esittää musiikkia. Harjoitusta voi 

jatkaa esimerkiksi piirtämällä ’town’-sanan pisteen kohdalle talon, tällöin käsitys yleistyne is tä 

musiikin merkintätavoista syventyy. Lopuksi voidaan keskustella osa-kokonaisuussuhte iden 

hahmottamisesta esimerkiksi kysymysten ”mitä yksi piste edustaa?” (yhtä ääntä) ja ”mitä kaikki 

pisteet edustavat yhdessä?” (koko kappaletta) avulla. (Harney, 2020, s. 224–228) 

X           X          X          X         X           X        X 

Yan-     kee        Doo-     dle       went      to       town 

 X        X         X       X      X        X 

Ri-      ding     on       a      po-      ny 

 X          X      X         X         X      X       X   

Stuck     a       fea-     ther       in     his     cap 

X          X          X      X         X       X         X 

And     called     it      ma-     ca-      ro-       ni. (Lomax & Lomax, 1934, s. 526) 
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Nyt yksi-yhden vastaavuus ja osa-kokonaisuussuhteet tuodaan matematiikkaan. Oppilaille 

annetaan pieniä esineitä, esimerkiksi helmiä kuusi kappaletta. Ensin jokainen laskee helmiensä 

kokonaismäärän. Oppilaille kerrotaan kuuden samanlaisen helmen edustavan yhtä ryhmää ja 

ne kaikki kuuluvat yhteen. Oppilaita ohjeistetaan jakamaan kuusi helmeä yhdeksi ryhmäks i, 

jossa on tasan kuusi osaa. Lasketaan uudestaan, onko yksittäisiä osia vielä kuusi, jotta oppilaat 

näkevät, että vaikka helmet järjestetään eri tavoin ja eri muotoihin, pysyy helmien määrä silti 

samana. Voi myös kysyä, kuinka he järjestivät helmensä (esimerkiksi viivaksi tai ympyräks i). 

Oppilaat käyvät katsomassa muiden ryhmiä ja tämän jälkeen heidän tulee järjestää ryhmänsä 

uudestaan sellaiseen muotoon, mitä ei ole vielä käytetty ja samat vaiheet kuin edellä toistetaan. 

Seuraavaksi tutustutaan käsitteisiin ”osa” ja ”kokonainen”. Oppilaiden tulee seuraavaksi jakaa 

kokonainen ryhmä useiksi osioiksi. Lasketaan taas, että helmiä on kuusi. He kiertävät luokassa 

ja näkevät erilaisia muodostelmia, esimerkiksi kaksiosaisia yhdistelmiä, jossa toisessa osiossa 

kaksi helmeä ja toisessa neljä. Harjoituksien jälkeen keskustellaan siitä, mitä yhteistä 

laskemisella ja pisteiden merkkaamisella on. Musiikissa yksi piste vastaa yhtä ääntä, kaikki 

pisteet koko kappaletta. Matematiikassa jokainen helmi edusti yhtä numeraalia ja pienemmät 

osiot muodostavat yhdessä kokonaisen ryhmän. (Harney, 2020, s. 228–231) 

Murtolukujen ymmärtämiseen auttaa neljäsosa- ja puolinuottien ymmärtäminen rytmiikassa 

(Jensen, 2000; Lovemore ym., 2021). Lovemoren ja kollegoiden (2021) tutkimus murtolukujen 

ja musiikin aika-arvojen yhteyksistä tuo hyvin käytännön tasolle sen, miten oppiaine iden 

yhtäläisyyksiä voidaan konkreettisesti tuoda opetukseen. Yhdessä heidän suorittamassaan 

integrointiharjoituksessa jaettiin paperilautanen neljään yhtä suureen osaan ja jokaisen osan 

sisälle piirrettiin yksi neljäsosanuotti. Toinen paperilautanen jaettiin kahdeksaan osaan 

ja piirrettiin jokaiseen osaan yksi kahdeksasosanuotti. Tämän visuaalisen hahmotelman avulla 

voitiin todeta, että kolme kahdeksasosanuottia on pidempi kuin yksi neljäsosanuotti; siksi 

murtoluku 3/8 on enemmän kuin ¼, kuten näemme myös kuvasta 4 (Lovemore ym., 2021). 

 

Kuva 4. (mukailtu, Lovemore ym., 2021) 
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Perger ja kollegat (2018) yhdistävät algebraan liittyvät kaavat musiikin ostinatoon, eli lyhyeen 

melodiaan tai rytmiin, jota toistetaan. Artikkelissa esitetyssä harjoituksessa 

oppilaat oppivat kuvioinnin avulla tunnistamaan, kuinka kaavaa voidaan jatkaa ja samalla 

musiikillisten elementtien, kuten sykkeen ja rytmisten kuvioiden, ymmärrys kehittyy. 

Harjoituksessa aluksi, kun oppilaat tulevat luokkaan, laitetaan taustalle soimaan kappale, jossa 

on vahva toistuva syke. Sitten oppilaita pyydetään demonstroimaan jonkinlainen toistuva 

kaava. Tässä oppilaat voivat käyttää esimerkiksi numeroita sisältävää kaavaa, kuviosta 

muodostuvaa kaavaa tai kehonrytmejä. Opettaja käyttää tekstiä ja/tai symboleita 

esittääkseen oppilaiden tekemät kaavat. Seuraavaksi laitetaan soimaan alussa soitettu kappale. 

Oppilaita pyydetään kuuntelemaan tarkasti kappaleessa olevia toistuvia kaavoja. Pareissa 

oppilaat jakavat yhden oman kaavansa - ‘soittavat’ sen 4 kertaa. Seuraavaksi parin tulisi toistaa 

sama kaava kerran - ja sama toisinpäin. Pari valitsee jommankumman kaavan ja hahmottelevat 

kaavan visuaalisin symbolein. Seuraavaksi visuaalinen esitys kaavasta esitellään muulle 

luokalle ja demonstroidaan kaava kehorytmien avulla muille. Sitten muut oppilaat toistavat 

tämän saman kaavan. Seuraavaksi oppilaat ‘soittavat’ kaavansa kappaleen 

päälle. Harjoituksessa oppilaat oppivat tunnistamaan, kuinka kaavat ovat toistuvia ja 

visuaalisten symbolien ei tarvitse olla musiikin nuotein esitettyä, vaan kannustetaan oppilaita 

käyttämään omia symboleita rytmisen idean esittämiseen. Oppilaiden tulee myös harjoituksen 

aikana ymmärtää, että jokainen kaavan toisto tulee esittää samoja symboleita käyttäen. 

Artikkelissa on esitetty myös muita ideoita, joiden avulla voidaan jatkaa kaavojen maailmaan 

syventymistä (Perger ym., 2018). 

Harneyn (2020) mukaan musiikillisia elementtejä, kuten melodia, rytmi ja muoto voidaan 

järjestää kaavoiksi. Hänen demonstroimassaan harjoituksessa keskitytään tietyn 

musiikkikappaleen osioihin. Muusikot merkitsevät usein kappaleiden rakenteen isoilla 

aakkosilla; ensimmäinen osa on A ja kun musiikissa ilmenee muutos, seuraavaa uutta osiota 

merkitään kirjaimella B. Näin jatketaan, paitsi jos vaihtuva materiaali muistuttaa aikaisempaa 

voidaan merkitä A B A. Opettaja käy oppilaiden kanssa yhdessä läpi kappaleen rakenteen 

samalla kun kappaletta kuunnellaan. Näin oppilaat näkevät, että musiikkia pystyy analysoimaan 

myös ilman nuottia. Seuraavaksi siirrytään matematiikkaan. Matemaattiset kaavat voivat 

sisältää numeroita, muotoja ja sanoja. Oppilaat jaetaan neljän ryhmiin ja ryhmässä tulee muiden 

kuulematta sopia piirre, joiden mukaan ryhmän jäsenet jaetaan. Esimerkiksi ”sandaalit, 

sandaalit, lenkkarit, sandaalit” (AABA). Ryhmät tulevat vuorotellen luokan eteen aikaisemmin 

sovitussa järjestyksessä. Muut oppilaat yrittävät selvittää heidän kaavansa ja kirjoittavat oman 
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arvauksensa ylös. Lopulta ryhmä paljastaa minkä mukaan heidät on jaettu ja minkä kaavan he 

muodostavat (Harney, 2020, s. 232–235). 
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7 Pohdinta 

Kun asiat opetetaan irrallisina paloina toisistaan, pärjää koulussa hyvin ”hauki on kala” -

periaatteella. Tämä on ollut hyvin pitkälle myös minun tapani opiskella. Olen oppilaana 

selvinnyt koulupolkuni opiskelemalla asiat ulkoa ja unohtanut suurimman osan heti kokeen 

jälkeen. Muistijälkeä ei ole jäänyt, kun asiat eivät ole yhdistyneet mihinkään. 

Oppiaineintegraation avulla yksittäiset tiedot voidaan liittää osaksi suurempaa kokonaisuutta ja 

kokonaisuus jää paremmin mieleen. Maailma kehittyy koko ajan ja asiat muuttuvat 

monimuotoisemmiksi, jonka vuoksi oppiaineiden integrointi on tärkeä huomio ida 

opetussuunnitelmassa. 

Kouluharjoittelussa ja sijaisena toimiessani olen päässyt kokeilemaan integroivaa opetusta 

muutamassa aineessa, mutta en juuri matematiikassa. Olen kokenut esimerkiksi musiik in 

integroimisen historiaan tai äidinkieleen aika luontevana, mutta matematiikkaan integrointi on 

jo ajatuksena tuntunut hieman haastavalta, kun ei ole ollut minkäänlaista pohjatietoa. Integroiva 

opetus on tuntunut kuitenkin mielekkäältä toteuttaa ja oppilailta on tullut paljon positiivis ta 

palautetta. Tämän tutkimuksen myötä uskon minulla olevan parempi pohja tuoda myös 

musiikin ja matematiikan yhteyksiä opetukseen. 

Syvennyttyäni musiikin ja matematiikan yhteyksiin löytyi yhteyksiä enemmän, kuin olin 

osannut odottaa. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että musiikilla ja matematiikalla on 

monia yhtymäkohtia. Jo antiikin ajoilta lähtien musiikki ja matematiikka ovat jakaneet saman 

pohjan. Nykyään, tätä yhteyttä ei nähdä ainakaan kouluissa enää yhtä selkeänä. Matematiikka 

ja musiikki ovat omat oppiaineensa, niin kuin kaikki muutkin oppiaineet. Kuitenkin suunta on 

muuttumassa laaja-alaisemman osaamisen suuntaan aina enenevissä määrin. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus, 2014) musiikille ja matematiikalle ei löytynyt 

kovin paljon selviä yhtäläisyyksiä. Pelkästään toiminnallisuus ja ryhmätaidot mainitt i in 

kummankin aineen kohdalla. Kumpikin näkyi musiikissa vahvemmin. Teorialla ja käsitteillä 

on vain hyvin häilyvä yhteys opetussuunnitelmassa, koska pelkästään opetussuunnite lmaa 

tarkasteltaessa esimerkiksi aika-arvojen ja murtolukujen yhteyttä ei näe. 

Useissa tutkimuksissa pääpainona tuntui olevan matematiikan opetuksen monipuolistaminen 

musiikin avulla. Tämä näkyi usein jo suoraan otsikosta. Tarkemmin tutkimuksia lukiessani, oli 

usein kuitenkin pohjalla ajatus sellaisesta oppiaineiden integraatiosta, jossa kummatkin ovat 

tasavertaisia. Tämä on saattanut vaikuttaa myös lähteitteni etsintään, kun otsikko on antanut 
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väärän kuvan tapahtuvasta integraatiosta. Myös tässä tutkimuksessa on mukana lähteitä, jotka 

antavat eri kuvan integraatiosta otsikossa verrattuna tutkimuksen tekstiin. Tässä tutkimuksessa 

oli kuitenkin tarkoituksena etsiä musiikkia ja matematiikkaa tasavertaisesti opettavia 

harjoituksia ja teorioita. 

Jo valmiiksi suunniteltuja käytännön toteutustapoja musiikin ja matematiikan integrointiin eri 

aihealueilla löytyi paljon. Tämän uskon rohkaisevan ja auttavan opettajia tarttumaan 

oppiaineiden yhtäläisyyksien esille tuomiseen ja asioiden opettamiseen yli oppiainerajo jen. 

Musiikin taitajana minun on kuitenkin vaikea hahmottaa, kuinka haastavaa tai helppoa musiik in 

tuominen muihin oppiaineisiin on, jos opettaja ei omaa musiikillista taustaa. Vaikka monissa 

lähteissä integroivien tehtävien ohjeet on selitetty mielestäni selkeästi ja helposti tehtäviksi, en 

osaa sanoa, kuinka paljon musiikillista pohjaa tulee olla, että musiikin integroimista pystyy 

oikeasti toteuttamaan. 

Kandidaatin tutkielmani antaa käytännön tasolla hyvät lähtökohdat lähteä tutkimaan aihetta 

empiirisesti tulevassa pro gradu –tutkielmassani. Empiirinen tutkimukseni voisi asettua 

konkreettisesti alakouluun. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita on esimerkiksi: miten opettajat 

kokevat musiikin yhdistämisen matematiikkaan tai miten oppilaat kokevat musiikin ja 

matematiikan yhdistämisen? Metsämuurosen (2003) mukaan haastattelu on aineiston 

hankkimiseen hyvä metodi silloin, kun halutaan esimerkiksi tutkia emotionaalisia asioita tai 

kartoittaa tutkittavaa aluetta. Tutkimusta voisi toteuttaa haastattelemalla opettajia tai oppilaita 

heidän kokemuksiinsa liittyen. Tämän lisäksi jatkotutkimuksessa voisi selvittää, milla is ta 

opetusmateriaalia opettajilla on käytössä liittyen oppiaineiden integroimiseen. 
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