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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voiko oppimispelien käytöllä musiikin perusteiden 

opiskelun tukena olla positiivisia vaikutuksia oppilaiden motivaatioon ja oppimistuloksiin 

musiikinteorian tunneilla. Oulun kaupungin musiikkiluokilla opiskelevat oppilaat suorittavat 

musiikinteorian ja säveltapailun perustasot eli musiikin perusteet yhteistyössä 

musiikkioppilaitosten kanssa. Teorian opetus tapahtuu erillisillä teoria- ja säveltapailutunneilla 

sekä käytännön tilanteissa kuoron ja orkesterin ja soittamisen yhteydessä.  

Musiikkiluokkien opettajien mukaan erot oppilaiden taidoissa musiikinteorian osalta ovat 

suuria kuudennelle luokalle tultaessa, vaikka jokainen olisi lähtenyt samalta ”nollatasolta” 

aloittaessaan kolmosluokalla musiikkiluokalla. Oppilaiden kyky hahmottaa musiikin 

perusteisiin liittyviä asioita vaihtelee paljon. Musiikin oppimispelien käyttöön musiikinteorian 

opetuksen tukena opettajat kertoivat haluavansa vinkkejä ja uusia ideoita. Oikeanlaisten pelien 

valitseminen musiikin perusteiden eri osa-alueiden käsittelyyn voi olla vaikeaa, varsinkin jos 

ei koe olevansa kovin teknologiaorientoitunut ihminen. Sopivat oppimispelit tuovat 

monipuolisuutta opetukseen. Ne voivat motivoida, innostaa sekä auttaa oppilaita oppimaan 

asioita. Tämä voisi tasata oppilaiden välisiä eroja osaamisessa musiikinteorian osalta. 

Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen aineisto koostuu 23 

neljäsluokkalaisen musiikkiluokan oppilaan sekä heidän opettajansa vastauksista. Tutkimus on 

toteutettu toimintatutkimuksena tutkimusluokassa. Aineistonkeruumenetelmänä on 

puolistrukturoitu alku- ja loppukysely. Aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin 

prosessia noudattaen. Tutkimukseen kuuluu myös alku- ja lopputesti, joiden tuloksia 

vertailemalla pyrin osoittamaan musiikkipelien käytön positiivista vaikutusta oppimistuloksiin. 

Alku- ja loppukyselyn sekä alku- ja lopputestin ja välisenä aikana pidin oppilaille 7 oppituntia, 

joiden aikana keskityttiin musiikin perusteiden osa-alueista rytmidiktaatteihin ja nuottien 

opetteluun käyttäen opetuksen tukena erilaisia oppimispelejä. Oppitunteihin kuului koko 

luokan yhteisiä tehtäviä, sekä oppilaiden itsenäistä pelaamista iPadeilla ja läppäreillä. Opettaja 

oli käyttänyt teknologiaa ja musiikin oppimispelejä opetuksensa tukena hyvin vähän tähän 

mennessä, joten tämä luokka oli hyvä tutkimuskohde tällaiselle aiheelle. 

Tulokset osoittavat, että hyvien musiikkipelien käyttö opetuksen tukena voi motivoida, innostaa 

ja parantaa oppilaiden oppimistuloksia. Alku- ja lopputestin välisiä tuloksia vertailemalla 

voidaan konkreettisesti nähdä erityisesti nuotintunnistuksen osalta, kuinka paljon paremmin 

oppilaat suoriutuivat testistä musiikin oppimispelien pelaamiseen painottuvien oppituntien 

jälkeen. 

Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää sekä musiikkiluokan että musiikinteorian opettajat. 

Musiikin perusteiden parempi hallitseminen auttaa oppilaita heidän oman soittimensa 

opiskelussa ja musiikin ymmärtämisessä.  

Avainsanat: laadullinen sisällönanalyysi, toimintatutkimus, musiikin perusteet, 

musiikkiluokka, musiikkiteknologia, musiikkipelit, oppimispelit, motivaatio, oppimistulokset  
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1 Johdanto 

Teknologia on mullistanut musiikin opettamisen, koska opettajat voivat sen avulla luoda paljon 

innostavampia ja monipuolisempia musiikillisia aktiviteetteja, kuin käyttämällä pelkästään 

perinteisiä opetusmetodeja (Bauer & Mito, 2016; Cardona-Moltó et al., 2016). Tutkijoiden  

(Bauer & Mito, 2016; Cardona-Moltó et al., 2016) mukaan teknologia on mullistanut musiikin 

opettamisen, koska opettajat voivat sen avulla luoda paljon innostavampia ja monipuolisempia 

musiikillisia aktiviteetteja, kuin käyttämällä pelkästään perinteisiä opetusmetodeja. 

Musiikkiteknologian- ja -pelien avulla opettajat voivat luoda dynaamisempia, 

interaktiivisempia ja moniaistillisempia opetustapoja, sekä toiminnallisen tiedon että 

teoreettisten käsitteiden oppimiseen. Opetuksen laatu paranee ja tämän lisäksi oppilaiden 

motivaatio, itseluottamus ja luova ajattelu kehittyvät. Musiikkiteknologiaa voidaan käyttää 

formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä (Bauer & Mito, 2016; Hernández-Bravo 

et al., 2016). Bauer & Mito (2016) jatkavat, kuinka teknologian avulla myös erityisoppilaat, 

jotka eivät esimerkiksi vamman vuoksi voi soittaa perinteisiä soittimia, voivat osallistua 

musisoimiseen. Teknologian ottaminen opetuksen tueksi vaatii kuitenkin opettajalta syvää 

ymmärrystä musiikista sekä teknologiasta, jotta hän voi yhdistää musiikin, pedagogiikan ja 

teknologian toistensa kanssa keskusteleviksi ja toisistaan hyötyviksi asioiksi (Bauer & Mito, 

2016).  

Yhdyn tutkijoiden ajatuksiin teknologiasta opetuksen tukena. Teknologian avulla opetusta voi 

monipuolistaa ja eriyttää usein helpommin kuin pelkästään perinteisiä opetusmetodeja 

käyttäen. Hyvät musiikkiteknologiset apuvälineet ja oppimispelit voivat innostaa, motivoida 

sekä auttaa oppilaita ymmärtämään sekä sisäistämään opetettavia asioita paremmin. Tämän 

vuoksi olen kiinnostunut tutkimaan tätä asiaa. Keskustelin aiheesta tutun musiikkiluokan 

luokanopettajan kanssa. Olin työskennellyt hänen luokassaan aiemmin ohjaajana sekä sijaisena. 

Innostuin, kun hän antoi minulle luvan tutkia luokassaan oppituntien pelillistämisen vaikutusta 

oppilaiden motivaatioon, opiskeluintoon ja oppimistuloksiin musiikinteorian tunneilla. 

Tutkimukseni toimintaympäristö on neljäsluokkalaisten musiikkiluokkalaisten luokassa. Oulun 

kaupungin musiikkiluokilla opiskelevat oppilaat suorittavat musiikinteorian ja säveltapailun 

perustasot eli musiikin perusteet yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa. Teorian opetus 

tapahtuu erillisillä teoria- ja säveltapailutunneilla (Opetushallitus, 2019). Tutkin, miten 

oppilaiden musiikin perusteiden opiskelua voitaisiin tukea erilaisten iPadeilla ja tietokoneilla 
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pelattavien musiikin oppimispelien avulla. Konteksti tutkimukselleni on juuri tämä, koska olen 

itse teknologiaorientoitunut, kyseinen aihe kiinnostaa minua ja opiskelen musiikkia sivuaineena 

luokanopettajaopinnoissani. Tämä kyseinen luokka valikoitui tutkimuskohteekseni, koska 

luokanopettaja oli käyttänyt tähän mennessä teknologiaa ja pelejä opetuksensa tukena 

hyvinvähän. Ajattelin siis saavani tätä luokkaa tutkiessani selkeitä tuloksia mahdollisista 

opetuksen pelillistämisen tuomista hyödyistä. Mee Mee & kumppanit (2020) kertovat 

opetuksen pelillistämisen kehittävän oppilaiden luovuutta, kriittisyyttä ja 

ongelmanratkaisutaitoja. Pelillistämisen avulla tunneista voi tehdä hauskempia, motivoivampia 

ja mielenkiintoisempia. Opettajan täytyy olla kuitenkin tarkkana valitessaan pelejä, jotta ne 

kohtaavat tarpeeksi hyvin opetettavan asian kanssa (Mee Mee et al., 2020). 

Teknologian ja digitalisaation integroitumisella kouluelämään voi olla Olofssonin ja 

kumppaneiden (2018) sekä Lipposen & Rönnholmin (2016) mukaan myös negatiivisia 

vaikutuksia. Teknologiaa on helppo käyttää usein muuhunkin kuin opiskelutarkoitukseen. 

Älypuhelimet voivat toimia häiritsevänä tekijänä oppitunneilla, koska keskittyminen saattaa 

vaikeutua älypuhelimen ollessa käytössä. Koulujen teknologisten valmiuden vaihtelu asettaa 

oppilaat eriarvoiseen asemaan. Toisilla kouluilla on käytössään uudet tietokoneet ja laitteet 

kaikille oppilaille tai tehokas langaton verkko, jota oppilaat ja opettajat voivat käyttää omilla 

laitteillaan. Osassa kouluista laitteet ovat vanhentuneita tai niitä on liian vähän, joten koko 

ryhmälle pidettävän teknologia-avusteisen opetuksen laatu kärsii (Lipponen & Rönnholm, 

2016, s. 10; Olofsson et al., 2018). Tiedostan teknologian käytöllä opetuksen tukena olevan 

myös varjopuolia. Mielestäni lapset ja nuoret ovat niin paljon älylaitteilla vapaa-ajallaan, että 

oppitunneilla teknologian käyttämisen opetuksen tukena pitää olla hyvin perusteltua. Sitä tulisi 

käyttää vain silloin kun siitä voi olla aidosti hyötyä oppimisen kannalta. Käyttöä opettajien tulee 

valvoa hyvin tarkkaan jotta oppilaat eivät eksy tekemään laitteilla muuta kuin mitä tunnilla on 

tarkoitus tehdä.  

Luokanopettaja kertoi oppilailla olevan suuria eroja taitotasossaan musiikin perusteiden osalta 

erityisesti nuotinluvussa ja rytmidiktaattien osaamisessa. Tämän vuoksi päädyimme siihen, että 

keskittyisin tutkimukseni oppitunneilla juuri näiden osa-alueiden opettamiseen musiikin 

oppimispelien avulla. Rytmidiktaattien harjoitteluun valitsin monipuolisia ja erilaisia pelejä, 

joita pystyy pelaamaan sekä kannettavilla tietokoneilla, kännyköillä että iPadeilla. Opettaja voi 

myös pelata osaa peleistä koko ryhmän kanssa älytaulua käyttäen. Nuottien harjoitteluun 

oktaavialoineen ei löytynyt valmiita pelejä, ainoastaan pelkästään nuottien harjoitteluun 



1 
Oktaavialojen eri sävelille käytetään ns. Helmholtzin merkintätapaa. Suuren oktaavialan sävelet merkitään suuraakkosin: C, D, 

E, F jne., pienen oktaavialan taas c, d, e, f jne. Näitä korkeammat ja alemmat oktaavialat merkitään lisäämällä näihin yksi tai 
useampi ylä- tai alapuolinen indeksointipilkku (͵  ′). Hermann von Helmholtz: ”Berechnung für Schwinnungszahlen für 

sämmtliche Tone der Tonleiter”, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, 
s. 28–29. 

 

 

tarkoitettuja pelejä. Suomessa käytetty Helmholtzin merkintätapa samannimisten sävelten 

erottamiseksi ei ole yleisesti käytössä maailmalla.1 Tämän vuoksi pelejä ei löytynyt. Ratkaisuna 

tähän loin itse Wordwall.net -sivustolla oppimispelejä valmiisiin pelipohjiin. Näissä peleissä 

voi harjoitella nuotteja oktaavialoineen. Peleissä nuotit pitää arvata Helmholtzin merkintätapa 

huomioiden. Luomiani oppimispelejä voi pelata kannettavilla tietokoneilla, kännyköillä, 

iPadeilla ja luokan kanssa yhteisesti älytaulua käyttäen. Peleihin ohjaavat QR-koodit löytyvät 

liitteenä (ks. Liite. 12). Tuntien eteneminen käytännössä näkyy liitteessä (ks. Liite 10). 

Tutkimuskouluni musiikkiluokkien opettajat olivat innoissaan, kun kerroin heille tutkimukseni 

ideasta. Kaikille musiikinopettajille teknologian käyttö opetuksen tukena ei ole yhtä luontevaa. 

Opettajille ei ole tehty opasta, jossa kerrottaisiin mitä oppimispelejä he voisivat musiikin 

perusteiden eri osa-alueiden opetuksen tukena käyttää. Opettajat kaipaavat välillä uusia ideoita, 

millaisia sovelluksia tai oppimispelejä he voisivat ottaa osaksi musiikinteorian oppitunteja. 

Tälle tutkimukselle on siis todellinen tarve, jotta opettajat osaisivat valita hyviä ja 

helppokäyttöisiä oppimispelejä valtavasta tarjolla olevasta sekä nopeasti lisääntyvästä 

tietokone- ja kännykkäpelien määrästä. Savolainen, Vilkko, Vähäkylä & Aro (2017) kertovat 

kirjassaan, kuinka musiikkiteknologisten apuvälineiden pitäisi olla helppokäyttöisiä ja 

innostavia, jotta kaiken tasoiset oppilaat pystyisivät niitä käyttämään (Savolainen et al., 2017, 

s. 20). 

Aiempien tutkimusten perusteella mm. (Aldalalah & Fong, 2010; Bell & Bell, 2018; Debevc et 

al., 2020; Manzo, 2014) teknologian ja oppimispelien käytöllä musiikin perusteiden opiskelun 

tukena on sekä positiivisia vaikutuksia oppilaiden motivaatioon ja oppimistuloksiin, että ei 

vaikutusta oppimistuloksiin. Suomessa tutkimusta tämän aiheen ympärillä on tehty tähän 

mennessä hyvin vähän, eikä alakouluikäisten musiikkiluokkalaisten musiikin perusteiden 

opetuksessa ollenkaan. Aiemmissa tutkimuksissa on myös tutkittu yleensä ainoastaan yhtä 

peliä, eikä oppilaiden ja opettajien mielipiteitä erilaisten oppimispelien hyvyydestä tai 

huonoudesta ole tutkittu. Tämän vuoksi minulla oli hyvät perusteet lähteä toteuttamaan 

tutkimustani. 

Rogersin (2004) mukaan musiikin ja musiikinteorian opetuksen pitäisi ennen kaikkea lisätä 

oppilaiden musikaalista ymmärtämistä. Oppilaat oppivat sen avulla havainnoimaan, 

järjestelemään sekä käsitteellistämään kuulemaansa ja soittamaansa musiikkia. Tätä kautta he 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Indeksointipilkku
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parantavat musikaalisia ilmaisutaitojaan (Rogers, 2004, s. 7). Kuoppamäen (2010) mukaan 

näiden lisäksi musiikin opiskelu antaa mahdollisuudet elämänmittaisen musiikkisuhteen 

luomiseen, itseilmaisun parantamiseen, luovuuden kehittymiseen, kommunikaatiotaitojen 

parantumiseen, vuorovaikutuksen opetteluun musiikin avulla sekä yhteenkuuluvuuden tunteen 

lisääntymiseen (Kuoppamäki, 2010, s. 17).

Heikkisen (2018) mukaan tavallisesti tutkimuksen voi kiteyttää kysymykseen, kuinka asiat 

ovat. Toimintatutkimuksen intressi on pikemminkin selvittää, kuinka asioiden tulisi olla. Miten 

toivottava asiantila saadaan aikaan ja millaista tietoa kehittämisen tueksi tarvitaan? Ei siis 

tavoitella tietoa vain tietämisen vuoksi vaan sellaista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa 

käytänteitä. Perinteisesti tutkimuksessa on pyritty objektiiviseen tietoon, jolloin tutkija tulkitsee 

kohdettaan tietyn välimatkan päästä. Toimintatutkimus kääntää asetelman päälaelleen: siinä 

tutkija on mukana yhteisössä, jota hän tutkii. Hän ei pyrikään tarkastelemaan toimintaa 

”sellaisena kuin se on” ilman hänen läsnäoloaan vaan tekee itse aloitteita ja vaikuttaa 

kohdeyhteisössään. Tätä muutokseen tähtäävää väliintuloa tutkimuksessa kutsutaan 

muutosinterventioksi. Koska toimintatutkija ei ole puolueeton tarkastelija vaan toimiva 

subjekti, joka tulkitsee sosiaalista tilannetta omasta näkökulmastaan, hänen saavuttamansa tieto 

ei voi olla objektiivista sanan varsinaisessa merkityksessä (Heikkinen, 2018, s. 182-190). 

Tutkimukseni kohteena on opettajan sekä oppilaiden käsitykset, ajatukset ja kokemukset 

musiikin teoriaopetuksesta sekä opetuksen pelillistämisestä musiikin oppimispelien avulla 

ennen ja jälkeen tutkimusjakson. Näitä käsityksiä ja ajatuksia kartoitan sekä opettajalle että 

oppilaille pidetyllä alku- ja loppukyselyllä. Oppilaille pidän myös alku- ja lopputestin, jonka 

tulosten perusteella haluan nähdä, tapahtuiko tutkimuksen aikana konkreettista oppimista. 

Kyselen myös opettaja ja oppilaiden tuntemuksia ja ajatuksia oppituntien aikana ja niiden 

jälkeen. 

Tutkimukseni analyysimenetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysiä, koska olen 

kiinnostunut ennen kaikkea siitä, miten oppilaat kokevat ja käsittävät omasta näkökulmastaan 

musiikinteorian opiskelun ja teknologian käyttämisen ennen musiikkiteknologian lisäämistä 

opetukseen, sekä sen jälkeen. Haluan tutkia, kuinka paljon heidän käsityksissään tähän 

aiheeseen liittyen on eroja ja yhtäläisyyksiä. Tuomen & Sarajärven (2018) mukaan tutkimuksen 

aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä, ja analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään 

muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Aineiston analyysi on karkeasti 
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kolmivaiheinen prosessi, joka etenee seuraavasti: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen 2) 

aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisen käsitteiden luominen 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 89-93). 

Tutkimukseni tuloksista voisi olla apua musiikkiluokkien opettajien lisäksi myös muille 

musiikin perusteita opettaville tahoille, esimerkiksi musiikkiopistojen ja konservatorioiden 

opettajilla. Tavoitteenani on, että saan koottua uusia ajatuksia sekä ideoita siitä, millaisia 

oppimispelejä kannattaa ottaa musiikin perusteiden opetuksen tueksi. 

Keskeiset käsitteet tutkimuksessani ovat laadullinen tutkimus, sisällönanalyysi, 

toimintatutkimus, motivaatio, musiikin perusteet, musiikinteorian opetus, oppimispelit, 

musiikkiluokka ja alakoulu. 
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2 Musiikin perusteiden oppiminen 

Musiikin perusteita opetetaan musiikkiluokilla Oulun kaupungin musiikkiluokkien 

opetussuunnitelman (2019) mukaan erillisillä musiikinteorian ja säveltapailun tunneilla. Opetus 

tapahtuu yleensä ryhmämuotoisena opetuksena. Teorian opetus tapahtuu erillisillä teoria- ja 

säveltapailutunneilla sekä käytännön tilanteissa kuoron, orkesterin ja soittamisen yhteydessä. 

Toimintatapoja, joilla musiikin perusteita opetetaan ovat kuunteleminen, laulaminen, 

soittaminen, liikkuminen, rytmien ja melodioiden kirjoittaminen kuullun perusteella, rytmien 

ja melodioiden tapailut, rytmien ja melodioiden keksintä ja omat sävellykset. 

Toimintaympäristönä ja välineinä toimivat musiikin oppikirjat, teoria- ja 

säveltapailumateriaalit, orkesteri-, bändi- ja kuoromateriaalit sekä erilaiset musiikin 

tietokoneohjelmat (Opetushallitus, 2019). 

Musiikin perusteiden ainekokonaisuus, eli musiikkioppilaitosten arkikielessä tuttavallisesti 

”mupe”, on Ilomäen & Holkkolan (2013) mukaan ollut 2000-luvulla erityisen voimakkaan 

keskustelun ja uudistustyön kohteena. Opetusta on kehitetty suuntaan, jossa hahmottamisen, 

lukemisen ja kirjoittamisen taitoja lähestytään erillisten teknisten harjoitusten sijaan 

osallistumisen ja ilmaisemisen kautta. Opetuksessa käytettyjen musiikinteoreettisten 

käsitteiden tulisi pikemminkin joustaa musiikin ja käyttötarpeiden mukaan (Ilomäki & 

Holkkola, 2013, s. 206-208). 

Musiikin rakenteet ovat varhaisikäiselle lapselle ja vielä nuorellekin varsin vaativa abstrakti 

systeemi. Ilomäki & Holkkola (2013) kertovat, kuinka ”musiikinteorian” tuputtaminen lapsille 

ja nuorille on monissa mupe-opetusta koskevissa keskusteluissa näyttäytynyt alan rasitteena. 

Pahimmillaan musiikinteoriakirjojen tehtävissä on pelkistetty käsitteitä ja tarkastelutapoja 

siten, etteivät ne tavoita edes musiikkiopisto-oppilaiden itse soittamaa ja kuuntelemaa 

musiikkia. ”Musiikinteorian” ongelmallisuus näyttääkin liittyvän opetustapaan, jossa on ensin 

käyty läpi runsaasti teknisiä, notaatioon sidottuja työvälineitä ja oletettu, että kysyminen ja 

tutkiminen voi alkaa vasta niiden omaksumisen jälkeen. Hyviä kokemuksia on saatu 

opetuksesta, jossa on pyritty kyselevään, keskustelevaan ja uteliaisuutta herättelevään 

pedagogiseen otteeseen eikä niinkään tarjoamaan valmiita pedagogisia käsitteitä. Jotta mupe-

tunneilla tavoitettaisiin kyselevä ja uteliaisuutta ruokkiva henki, yksi tärkein tehtävä on 

nykyisen hahmottamista koskevan tiedon valossa omaksua tarpeeksi joustavia tapoja käyttää 

notaatiota ja siihen sidottua käsitteistöä (Ilomäki & Holkkola, 2013, s. 217-218).  
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2.1 Musiikin perusteiden sisällöt ja työtavat 

Fagerholmin ja kumppaneiden (2021) mukaan musiikin perusteet eli lyhenteenä ”mupe” on 

musiikin hahmottamisaine, jossa opiskellaan säveltapailua ja musiikin teoriaa. Mupe on kuin 

äidinkielen opinnot koulussa: musiikin ilmiöiden harjoittelu tukee olennaisesti 

instrumenttiopintoja ja antaa erilaisia näkökulmia musiikin ymmärtämiseen (Fagerholm et al., 

2021). Musiikin perusteiden ja musiikinteorian lisäksi Suomessa käytetään hyvin pitkälle 

samoista sisältöalueista koostuville kokonaisuuksille paikkakunnasta ja 

musiikkioppilaitoksesta riippuen eri termejä. Näitä ovat esimerkiksi musiikin hahmotusaineet 

eli ”muha” ja säveltapailu (Kuopion lukio, 2016; Porvoon seudun musiikkiopisto, 2022). 

Vielä 1980-luvulla musiikin perusteiden eli musiikinteorian, säveltapailun ja yleisen 

musiikkitiedon suunnittelua ohjasivat Ilomäen & Holkkolan (2013) mukaan voimakkaasti 

Suomen musiikkioppilaitosten liiton kurssitutkintovaatimukset, joissa oli tarkkaan määritelty, 

mitä kullakin kurssitasolla opiskeltavia musiikinteoreettisia käsitteitä oppilaiden oli osattava ja 

millaisia säveltapailutehtäviä oli heille teetettävä. 2000-luvun aikana musiikin perusteiden 

opetussisällöt ovat kehittyneet paljon väljemmiksi, ja musiikinteorian tai notaation taitojen 

kehittämisen lisäksi oppilaiden musiikillinen toiminta, yhteismusisointi, säveltäminen ja 

sovittaminen ovat aiempaa paljon suuremmassa roolissa (Ilomäki & Holkkola, 2013, s. 206-

207). 

Teorian ja säveltapailun opiskelu pitää Oulun kaupungin (2019) musiikkiluokilla sisällään 

seuraavat musiikin elementit; rytmin, melodian, harmonian, sointivärin, dynamiikan ja 

muodon. Nyberg (2021) avaa näitä elementtejä. Hänen mukaansa  

• Rytmi jäsentää kappaletta. Kappale, jossa on selkeä rytmi, on helposti seurattava niin 

soittajan kuin kuulijan kannalta. Tahtilaji määrittelee sen, montako iskua mahtuu yhteen 

tahtiin. Jos tahtilaji on esimerkiksi 4/4, mahtuu yhteen tahtiin neljä iskua.  

• Melodia on sävelkulku, joka on useimmiten kappaleesta hyvin erottuva joko laulettu tai 

soitettu osuus. Melodia on useasti useamman sävelen jatkumo, eikä esimerkiksi 

muutamaa säveltä siellä täällä voida välttämättä kutsua vielä melodiaksi.  

• Harmoniasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä koko soivan materiaalin kuulokuvaa. 

Harmonia on niin sanotusti kaikkien osien summa: siihen vaikuttavat niin soinnut kuin 

melodia ja niiden välinen suhde. Jos melodiassa on samoja sävellajiin kuuluvia säveliä 

kuin kappaleen soinnuissa, kappale on "harmonisen kuuloinen" eli melodia ja soinnut 

ovat sopusoinnussa. Tätä kutsutaan myös konsonanssiksi.  
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• Sointiväri muodostuu samaan aikaan soivista taajuuksista. Jokaisella ihmisellä ja 

soittimella on omanlaisensa sointiväri. Sointiväriä kuvaillaan usein adjektiiveilla, kuten 

vaikkapa kirkas tai tumma. 

• Dynamiikalla tarkoitetaan musiikissa äänenvoimakkuutta ja sen muutosta. 

Dynamiikalla ja sen vaihtelulla voidaan luoda kappaleeseen lisää tulkinnallista 

syvyyttä. 

• Muoto ja rakenne ovat asioita, joita on jokaisessa kappaleessa ja teoksessa. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että kappaleesta tai teoksesta voidaan havainnoida erilaisia osia 

jotka ovat keskenään samanlaisia, toisiaan jäljitteleviä tai toisistaan eroavia (Nyberg, 

2021; Opetushallitus, 2019). 

Musiikinteorian opetuksen tärkein tarkoitus on Rogersin (2004) mukaan olla kaikenlaisen 

muun musiikillisen toiminnan tukena. Rogers painottaa, että musiikinteoriassa on tärkeää myös 

esittää kysymyksiä. Musiikin parissa ei läheskään aina tarjoa mustavalkoisia vastauksia sille, 

miksi kappaleessa jokin elementti on juuri sillä tavalla niin kuin se on esitetty (Rogers, 2004, 

s. 4-5). 

Mupea eli musiikin perusteita on Ilomäen & Hokkolan (2013) mukaan perusteltu yleisenä 

soittajien oppiaineena sillä, että musiikinharrastajien on harjoiteltava kuulonvaraista 

hahmotustaan ja kykyään kokea nuottikuva soivana musiikkina. Laulupainotteisilla 

opetusmetodeilla on ollut voimakas rooli mupen opetusperinteessä. Monet perinteisistä 

säveltapailumenetelmistä puolustavat edelleenkin paikkaansa nykytiedon valossa: ne aktivoivat 

sanatonta, kehollista oppimista ja mahdollistavat tekemällä ja kokeilemalla oppimisen. 

Nykyaikaisen mupe-opetuksen pedagoginen haaste on laventaa opetusta niin, että opetuksessa 

tuettaisiin ja arvostettaisiin myös soittimellista ajattelua, musiikin varioimista, keksimistä sekä 

sellaisia musiikin ulottuvuuksia, jotka eivät ilmene nuoteissa. Vaikka nuotein on mahdollista 

ilmaista musiikin kulkua hyvin yksityiskohtaisesti, ihmisille on kaikkein luontevinta 

ennakoida, muistaa ja havaita musiikkia joustavina hahmoina (Ilomäki & Holkkola, 2013, s. 

212-213). 

2.2 Musiikin perusteet opetussuunnitelmassa 

Oulun kaupungin 3.-9. musiikkiluokkien opetussuunnitelmassa (2019) teorian ja säveltapailun 

opetuksen tavoitteena on tukea käytännön musisointia sekä antaa oppilaille sujuva nuoteista 

laulamisen ja soittamisen taito. Alakoulun musiikkiluokilla suoritetaan liitteenä (ks. Liite 2) 

https://www.ouka.fi/oulu/teuvo-pakkalan-koulu/oulun-kaupungin-3.-9.-musiikkiluokkien-opetussuunnitelma


9 

 

olevat musiikinteorian ja säveltapailun perustasot yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa. 

3.–4.-luokkalaiset suorittavat musiikin perusteet 1, 5.–6.-luokkalaiset musiikin perusteet 2. 

(Opetushallitus, 2019). 

Perusopetuksen musiikin opetuksessa musiikinteorian opetukselle ei pidetä erillisiä oppitunteja 

(Opetushallitus, 2014). Se on perusopetuksen kontekstissa usein hyvin vähäistä ja vajavaista, 

koska Suomi (2019) osoittaa väitöskirjassaan, kuinka riittämättömät valmiudet 

luokanopettajakoulutus antaa musiikin opettamiseen. Tuntimäärät ovat vähentyneet 

luokanopettajakoulutuksessa 1960-luvun yli 300 musiikin opetustunnista 60 tuntiin (Suomi, 

2019). 

Oulun kaupungin musiikkiluokkien opetussuunnitelmassa (2019) mainitaan musiikin 

erikoisluokkaopetuksen tarjoavan runsaasti mahdollisuuksia yhteistoimintaan ja sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. Yhteistoiminnassa saadut kokemukset lisäävät turvallisuuden tunnetta ja 

tukevat näin oppilaan myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Uteliaisuuden herättäminen, 

leikinomainen toiminta ja iloinen yhdessäolo ovat edellytyksiä oppilaan luovan musiikillisen 

ajattelun kehittymiselle. Musiikkiluokkien ensisijaisena tavoitteena ei ole kasvattaa musiikin 

ammattilaisia, vaan monipuolisesti musiikkia harrastavia ihmisiä (Opetushallitus, 2019). 

2.3 Oppimisen motivaatio 

Oppilaiden voi olla vaikeaa motivoitua musiikin perusteiden opiskelusta, jos opetettavat asiat 

ovat hyvin teoreettisia ja yhteys käytännön musisoimiseen etäinen. Musiikinteorian 

opettamisesta puhuttaessa Kuoppamäki (2010) painottaa käytännön yhdistämistä teorian 

opiskeluun varsinkin lasten kanssa. Musiikinteoriaan liittyy paljon asiaa ja erilaisia termejä, 

jotka lapsi voi kokea abstrakteiksi ja vaikeasti ymmärrettäviksi. Asioiden opettelua olisi hyvä 

yhdistää mahdollisimman paljon käytäntöön esimerkiksi soittamisen, musiikin säveltämisen ja 

improvisoinnin kautta. Oppilaiden tulisi siis tehdä mahdollisimman paljon erilaisia harjoituksia 

teoriatunneilla omilla soittimillaan soittaen, yksin ja yhdessä. Tällaisen harjoittelun kautta, 

jossa musiikin teorian eri osa-alueiden opettelua yhdistetään käytännön musisointiin he 

oivaltavat syvällisemmin, mikä hyöty musiikin perusteiden eri aihealueiden opettelusta on, ja 

miten niitä voi hyödyntää käytännön musisoimisessa (Kuoppamäki, 2010, s. 18-20). Tämä voi 

parantaa oppilaiden motivaatiota musiikinteorian opiskelua kohtaan. 
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Kosonen (2010) avaa motivaation käsitettä. Hänen mukaansa motiivi on toiminnan peruste, 

peruste aloittaa jotakin, jatkaa jotakin ja myös lopettaa jotakin. Motiivin viriäminen edellyttää, 

että on joku (subjekti), joka motivoituu ja kohde (objekti, joka motivoi). Tai päinvastoin: kohde 

(objekti), joka motivoi jonkun (subjekti). Musiikin ja motivaation yhteyttä analysoitaessa 

välittömin kohde ja motiivin virittäjä on musiikki itse. Motivaatio on monitahoinen ja jatkuvasti 

ajassa ja eri konteksteissa muuntuva kokonaisuus. Sisällöllisesti se koostuu monista eri 

motiiveista, joista vain osa on tietoisia ja tiedostettavia ja osa mahdollisesti jopa tiedostusta 

ehkäiseviä. Motivaation määrittelemisessä perusteena ovat ensisijaiset ja näin myös usein 

sisällöllisesti voimakkaimmat tietoisesti analysoitavissa olevat motiivit. Toisaalta motivaatio 

voi olla niin abstrakti kokonaisuus, että sen määritteleminen ilman ulkoapäin annettuja 

määritteitä on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta tehdä luotettavasti niin, että analyysi olisi riittävän 

realistinen (Kosonen, 2010, s. 296). 

Itseohjautuvuusteoriaan (self-determination theory, SDT), kuuluvat luojiensa Decin ja Ryanin 

(2008), mukaan sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Sisäisen motivaation ydinkäsite on autonomia 

eli omaehtoisuus. Sisäisessä motivaatiossa toimijan omakohtainen kiinnostus harjoiteltavaa 

aihetta kohtaan on niin vahva, että työskentely itsessään on palkitsevaa, eikä ulkoista 

kannustusta tarvita. He kokevat tekevänsä asioita omasta tahdostaan. Ulkoisessa motivaatiossa 

toimintaan ohjataan palkkioilla tai rangaistuksilla. Ulkoisen motivaation ydinkäsite on 

kontrolli. Harjoitteluun motivoi tällöin esimerkiksi vanhempien rahallinen kannustus, muiden 

hyväksynnän hakeminen, osaamattomuuden aiheuttaman häpeän välttäminen sekä vaikutus 

itsetuntoon ja minään. Kun yksilöä motivoidaan ulkoisesti, he kokevat painetta ajatella, tuntea 

ja käyttäytyä tietyllä tavalla, mikä on jonkun toisen määrittelemä. Sisäinen eli autonominen ja 

ulkoinen eli kontrolloitu motivaatio ohjaavat käyttäytymistä, ja ne ovat vastakohtia 

motivoitumattomuudelle eli tarkoituksen ja motivaation puutteelle  (Deci & Ryan, 2008, s. 

182). 

Sisäisen ja ulkoisen motivaation merkityksestä musiikin harrastamisen kontekstissa kertoo 

Kosonen (2010). Hänen mukaansa motivaation määrittelyssä soittajakohtaisesti on aina 

huomioitava kukin yksilö tajunnallisena subjektina omassa elämäntilanteessaan juuri sillä 

hetkellä ja siinä elämänvaiheessa. Motivaation analyysi merkityssuhteina on samalla myös 

toimijan subjektiivisten kokemusten analyysiä. Jako sisäisiin ja ulkoisiin motiiveihin sen 

mukaan, ovatko toimintaa ohjaavat keskeiset motiivit lähtöisin toimijasta itsestään vai toimijan 

ulkopuolelta, jättää analyysin pinnalliseksi. Yksilön toimintaa, tässä tapauksessa soittamista 

ohjaa aina subjekti itse. Se, miten voimakkaasti ”ulkopuoliset”, kuten soittamisen näkökulmasta 
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instrumentti, opettaja, vanhemmat ja yksittäiset tilannekohtaiset motiivit toimintaa ohjaavat, on 

yhteydessä toimijan persoonaan ja hänen koko senhetkiseen elämäntilanteeseensa (Kosonen, 

2010, s. 303). Kososen ajatukset nojaavat itseohjautuvuusteorian suuntaan. 

Decin & Ryanin (2000) itseohjautuvuusteoria syventää käsitystä sisäisestä ja ulkoisesta 

motivaatiosta. Sen sijasta, että teoria tarkastelisi niitä vastakkaisina käsitteinä, siinä asetetaan 

nämä motivaation tyypit jatkumolle, jonka toisessa päässä on kontrolli ja toisessa päässä 

autonomia. Tämä kontrollin ja autonomian jatkumo kuvastaa sitä, miten autonomisena tai 

kontrolloituna yksilö kokee hänen toimintaansa ohjaavat motiivit. Muista motivaatioon 

liittyvistä teorioista poiketen itseohjautuvuusteorian näkökulmasta ulkoinen motivaatio ei ole 

yksiselitteisesti kontrolloitua, vaan siihen liittyvä autonomian taso voi vaihdella. Esimerkkinä 

opiskelija voi tehdä läksyjä ulkoisesta pakosta, tai vaihtoisesti sen vuoksi, että arvostaa lopussa 

häämöttävää palkintoa, eli tutkintoa (Ryan & Deci, 2000, s. 60). 

Tämän päivän musiikinteorian opetus on Konttilan (2011) mielestä nuoren oppijan silmin 

katsottuna tunti kaaosta kerran viikossa. Yhden tunnin aikana annetaan kasa erivärisiä legoja ja 

samanaikaisesti pitää osata rakentaa sekä keltainen, punainen, sininen että vihreä talo, kukin 

omilla erityisominaisuuksilla varustettuna. Ohjeet ovat usein hätäisiä ja nopeita, aikaa 

toteutukseen minimaalisesti. Motivoiko tämä? Ymmärtääkö kouluikäinen ”pikaohjeita” ja 

ehtiikö hän sisäistämään ohjeet oman oivalluksen tasolle? Teoreettiset asiat yksittäisinä eivät 

ole ylivoimaisen vaikeita, kunhan oppijalle annetaan monipuoliset ohjeet toimia sekä riittävästi 

aikaa omaksua oppimansa. Opetettaessa on huomioitava ainakin seuraavia asioita oppilaan 

näkökulmasta: erilaiset oppimistavat, yhteys instrumenttiopintoihin, yhteydenpito vanhempiin, 

harjoitustehtävien riittävyys, luovuuden tukeminen, tutor-oppilaat, ikätason huomioiva opetus, 

opetuksen periodittaminen (Konttila, 2011).  

Konttila (2011) jatkaa, kuinka opettajan tulee antaa oppilaiden luovuudelle tilaa, sekä oppia 

kuuntelemaan oppilasta niin, että he tietäisivät minkä oppimistavan oppilas kokee parhaaksi 

itselleen. Kasvaessaan ihmiset kehittyvät eri tahtiin ja käyttävät eri aistikanavia omassa 

oppimisessaan. Useimmat kouluikäiset oppivat vahvasti kinesteettisesti eli liike- ja tuntoaistin 

sekä toiminnallisuuden kautta sekä taktiilisesti eli käsillä tekemisen ja koskettelun kautta. 

Kouluikäiset oppilaat tukeutuvat vähemmän kuuloon tai näköön. Kun opetuksessa 

huomioidaan erilaiset tavat oppia, yhteys instrumenttiopintoihin sekä tuetaan oppilaan omaa 

luovuutta, päästään myös musiikin teorian opetuksessa syvempään asiayhteyksien 
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ymmärrykseen. Löytäessään reitin oppimispolulle oppilas motivoituu ja tulee uteliaaksi. Tämän 

kautta mahdollistuu uuden oivaltaminen ja omaksuminen. Musiikin kuuntelukokemukset 

yhdessä opettajan kanssa voivat avata oppilaassa uusia tuntemuksia, joiden kautta motivaatio 

omaan harrastamiseen vahvistuu (Konttila, 2011). 

Oppimisympäristön tärkeyttä painottavat Hendricks, Smith & Stanuch (2014). Heidän 

mukaansa oppimisympäristöllä ja oppilaiden yksilöllisellä huomioimisella on todella tärkeä 

rooli sisäisen motivaation kehittymisessä musiikin harrastamista kohtaan. Opettajan tulisi luoda 

oppimisympäristöstä sellainen, jossa on lupa tehdä virheitä ja kokea pettymyksiä turvallisesti. 

Luovuus ja itseilmaisu eivät pääse kukoistamaan ilmapiirissä, jossa vallitsee pelko, viha, 

jatkuva sosiaalinen vertailu sekä kilpailuhenki. Kun oppilaat huomioidaan yksilöllisesti ja heille 

pyritään antamaan kullekin oikeanlaisia oppimiskokemuksia, he osaavat asettaa omalle 

taitotasolleen ja niille asioille, joita he haluavat musiikin saralla kehittää, sopivia tavoitteita.  

Opettajan tulee tuoda oppilaiden ymmärrykseen se, että musikaaliset taidot kehittyvät 

harjoittelemalla paljon. Ne eivät ole jotain mitä joillain vain on, ja toisilla ei. Oppilaiden 

kehuminen ja luokassa vallitseva positiivinen ilmapiiri ruokkivat sisäisen motivaation kehitystä 

(Hendricks et al., 2014, s. 36-37). 

Juuti & Lavonen (2018) kertovat kiinnostuksen olevan tärkeä osa oppimista. Kun on 

kiinnostunut opiskeltavasta aiheesta, opiskeluun motivoituu ja sitoutuu, osaamisen tunne 

paranee ja opiskeluun liittyvät oman toiminnan säätelyn taidot kasvavat. Kiinnostavan asian 

oppii paremmin, ja sen opiskelun parissa myös viihtyy. Sopivassa ympäristössä 

tilannekiinnostus voi kehittyä henkilökohtaiseksi kiinnostukseksi. Kun yksilöllä on 

henkilökohtainen kiinnostus jotain asiaa kohtaan, hän hakeutuu vapaaehtoisesti ja toistuvasti 

kiinnostuksen kohteensa äärelle. (Juuti & Lavonen, 2018, s. 140). 

Tutkiessaan JamMo-musiikkiohjelmiston mahdollisuuksia alakouluikäisten oppilaiden kanssa 

(Paananen-Vitikka & Myllykoski, 2013), tutkijat huomasivat lasten olevan erittäin 

motivoituneita heidän käyttäessään tätä säveltämiseen suunnattua oppimispeliä. Pelin graafinen 

ulkoasu, musiikilliset materiaalit, hyvä käyttöliittymä ja helppokäyttöisyys sekä sen tarjoama 

yhteistoiminnallinen säveltäminen motivoivat lapsia. Oppimisympäristö oli luotu laitteiden 

hallinnointiohjelman avulla tutkimusta varten sellaiseksi, että oppilailla oli helppo toteuttaa 

säveltämistä mobiililaitteilla joko yksin, kaksin tai ryhmissä. Toimintaa ei sidottu pelkästään 

koululuokkaan vaan säveltämään pystyi missä vain. Erityiskohderyhmät kuten ADHD-oppilaat 
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jaksoivat keskittyä JamMo-oppimisympäristössä paremmin kuin perinteisillä musiikintunneilla    

(Paananen-Vitikka & Myllykoski, 2013).  

2.4 Musiikin oppiminen musiikkiluokilla 

Törmälän (2013) mukaan kiinnostus musiikkiluokkatoimintaa kohtaan on alkanut Suomessa 

levitä 1960-luvulla. Ensimmäinen musiikkiluokkakokeilija oli helsinkiläinen opettaja Urpo 

Jokinen, joka kutsui Töölön kansakouluun perustamaansa luokkaa musiikkiluokaksi. 

Kokeiluluokka toimi vuosina 1961-1963. Aluksi puhuttiin tehostetusta musiikinopetuksesta, 

sillä käsitystä musiikkiluokka ei vielä tunnistettu koululaissa ja säädöksissä. Suomessa oli 

1960-luvun lopussa jo 54 musiikkiluokkaa. 2000-luvulla tultaessa niitä oli jo 500 ja oppilaita 

lähes 15000. Oulun ensimmäiset musiikkiluokat aloittivat 1967 Nuottasaaren ja Teuvo 

Pakkalan kouluissa. Alkujaan musiikkiluokilla oli viikoittain neljä musiikkituntia. Opetus 

painottui lauluun, kuorolauluun ja nokkahuilunsoittoon sekä monenlaisiin melodia- ja 

rytmiharjoituksiin. Vähitellen mukaan tuli orkesterisoittimia, joita hankittiin osittain kaupungin 

tuella, ja osittain oppilaat ostivat soittimensa itse. Musiikkiluokkalaiset saivat ryhmäopetusta 

Oulun musiikkiopistossa (Törmälä, 2013, s. 9-10; 175-176). 

Tänä päivänä Oulun kaupungin (2022) musiikkiluokkien tavoitteena on kasvattaa oppilaasta 

aktiivinen musiikin harrastaja. Musiikkiluokkakouluissa toimii orkestereita, bändejä ja kuoroja. 

Musiikkiluokalla soitonopetusta annetaan pienryhmissä tai yksityisopetuksessa. Musiikin 

sisällöt, joihin musiikkiluokilla keskitytään ovat laulaminen, soitonopetus, yhteismusisointi ja 

orkesterityö, musiikinteoria ja säveltapailu sekä musiikintuntemus. Musiikkiluokkien oppilaille 

kotiharjoittelu on edistymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää (Oulun kaupunki, 2022). 

Oulun kaupungissa (2022) musiikkiluokilla voi opiskella kolmannelta luokalta yhdeksännelle 

luokalle. Tämän jälkeen oppilas voi hakea esimerkiksi Madetojan musiikkilukioon halutessaan 

jatkaa musiikin opiskelua lukio-opintojen rinnalla. Oppilas voi myös hakea opiskelemaan 

musiikkialan ammatillista perustutkintoa. Oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkavalle 

musiikkiluokalle toisen luokan keväällä. Kakkosluokkalaisen huoltaja voi hakea lapselleen 

koulupaikkaa. Musiikkiluokkien valintakokeet sisältävät musikaalisuustestin, rytmi- ja 

melodiatestejä, laulunäytteen, opettajan haastattelun ja vapaaehtoisen soittonäytteen. 

Laulunäytteessä oppilas esittää kaksi harjoittelemaansa laulua. Musiikkiluokalle pyrittäessä ei 

vaadita aikaisempaa soitonopiskelua. Musiikki- tai kuvataideluokalla 6. luokalla opiskelevan 

oppilaan ei tarvitse enää hakea erikoisluokalle ja osallistua uudelleen valintakokeeseen 
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yläluokille siirtyessä, vaan huoltajan vahvistus erikoisluokalla jatkamisesta riittää. 

Musiikkiluokilla on neljä musiikin tuntia viikossa, kun normaaliluokilla niitä on 1-2 tuntia 

(Oulun kaupunki, 2022). 

2.5 Musiikillis-kognitiivisen kehityksen malli 

Lasten musiikillisesta kehityksestä kertova Paanasen (2010b) musiikillis-kognitiivisen 

kehityksen malli pohjautuu Robbie Casen (1986; 1992) vaiheteorialle ja sitä on testattu 

empiirisesti kouluiän osalta 6-11-vuotiailla lapsilla. Teoria rajautuu musiikin kognitiiviseen eli 

tiedolliseen alueeseen. Case erotti lapsen kehityksessä neljä päävaihetta, joissa kussakin on 

kolme osavaihetta: sensomotorinen (0-18 kk), relationaalinen (1,5-5 v.) dimensionaalinen (5-

11 v.) ja vektoraalinen (11-18 v.) Kehitysmekanismi perustuu rakenteiden koordinoitumiseen: 

Kun uusi skeema alkaa muodostua, se täyttää lyhytkestoisen varastointitilan kokonaan. 

Ensimmäisessä osavaiheessa (1) rakennetta kyetään käyttämään kuitenkin erillisenä 

(yksitehoinen koordinaatio). Toisessa osavaiheessa (2) kaksi yksikköä integroituu ja muistitilaa 

vapautuu yksikön verran lisää (=kaksitehoinen koordinaatio). Kolmannessa osavaiheessa (3) 

kahta tai useampaa rakennetta voidaan soveltaa yhtäaikaisesti (=elaboroitunut koordinaatio). 

Kun lapsi alkaa koordinoida kahta tällaista monimutkaista rakennetta, hän on siirtynyt 

kehityksessä seuraavaan päävaiheeseen (lujittuminen). Lyhytkestoisen muistin yksikkö 

määritellään suhteessa kehitystasoa vastaavaan kontrollirakenteeseen (Brown, 1986 s. 288-310; 

Case, 1992, s.18; Paananen, 2010b, s. 165-174) 
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Kuva 1. Musiikillisen kehityksen malli. Kunkin päävaiheen sisällä 0 edustaa operationaalista 

lujittumista, 1 yksitahoisen, 2 kaksitahoisen ja 3 monimutkaisen koordinaation osavaihetta 

(Paananen, 2010b, s. 167). 

Keskeinen piirre kehityksessä on, että lapset orientoituvat musiikin tuottamiseen eri tavoin, ja 

etenevät erilaisia polkuja pitkin. Kehityksen alkuvaiheessa nämä hahmottamisen tai 

orientoitumisen erot ovat selkeät: yksi lapsi tarkkaa melodiakuvioita, toinen rytmikuvioita, 

kolmas tonaalisesti tärkeitä säveliä ja neljäs metriä. Tuotokset voivat tästä syystä olla hyvin 

erilaiset, ikään kuin lapset alkaisivat kiivetä ”musiikin kukkulalle” eri ilmansuunnista. 

Kehityksen myötä polut lähestyvät toisiaan: lapset oppivat tarkkaamaan useampia elementtejä, 

ja lopulta kukkulan laella kohdataan (Paananen, 2010, s. 173).  

Paananen (2010a) kertoo, kuinka lapsen rytminen kehitys alkaa jo ennen syntymää ja jatkuu 

rakenteiden integroitumisena ja eriytymisenä ainakin 11-12 ikävuoden tienoille, mahdollisesti 

myös kauemmin. Musiikkikasvattajan on hyvä muistaa, että lapsilla on luontainen kyky ja into 
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keksiä omia rytmejään, ja että keksiminen on erittäin motivoiva ja tehokas tapa oppia musiikkia 

(Paananen, 2010a, s. 231). 

Johtopäätöksenä Paanasen mallin mukaan 5-11-vuotiaiden lasten musiikin opetuksessa tulee 

ottaa huomioon se, että lasten tonaalinen stabiliteetti eli kyky erottaa eri sävelkorkeuksien 

suhteita johonkin keskeiseen säveleen eli toonikaan on vasta kehittymässä. Tällöin 

kehitysvaiheessa olevien lasten voi olla vielä haastavaa laulaa puhtaasti sävelessä pysyen. 

Rytmitaju kehittyy myös asteittain ja lasten rytmitaju kehittyy eri tahtiin. Aluksi lapsilla voi 

olla hankaluuksia pysyä perussykkeessä ja toistaa annettuja rytmejä. Suurimmalla osalla 

lapsista erot tasoittuvat, kun he saavuttavat monimutkaisen koordinaation osavaiheen noin 

yhteentoista ikävuoteen mennessä.  

Tämän tutkimuksen kontekstissa minun on otettava huomioon se, että kaikkien tutkimukseen 

osallistuneiden 10-vuotiaiden neljäsluokkalaisten rytmitaju ei ole vielä välttämättä kehittynyt 

sille tasolle, että he kykenisivät tunnistamaan kaikki alku- ja lopputestissä kuultavat rytmit. 

2.6 Alakouluikäiset musiikin opiskelijoina 

Ilomäki ja Holkkola (2013) kertovat, kuinka opettajan aloittaessa työn nuoren 

musiikkiharrastajan kanssa, hän ei lähde tyhjästä käymään läpi opetusohjelmaa tai menetelmää, 

vaan hän kohtaa tahtovan, toimivan ja valikoivan oppilaan, jolla on jo paljon musiikkiin ja 

ääneen liitettyjä merkityksiä. Vauvasta lähtien ihminen suuntautuu kohti ympäristönsä esineitä, 

ääniä ja ihmisiä, ja oppii näin toimiessaan jatkuvasti. Jokainen kantaa kehossaan rytmiin, 

melodioihin, harmonioihin, resonansseihin ja fraaseihin liittyviä kokemuksia: askelilla ja 

hengityksellä on rytmi, puheella intonaatio ja fraseeraus, eleillä ja liikkeillä ajallinen rakenne 

ja muoto. Nykytiedon valossa ihmisen kyky hahmottaa ja käsitellä musiikkia kehittyy ja eriytyy 

kaikenlaisen musiikin harjoittamisen seurauksena (Ilomäki & Holkkola, 2013, s. 210). 

Juntusen, Nikkasen & Westerlundin (2013) mukaan erityisesti lapsia opettavien opettajien tulisi 

pohtia opettajuuteensa vaikuttavia näkemyksiä ja uskomuksia. Opettajalla on suuri vaikutus 

siihen, millaisen käsityksen lapsi muodostaa ilmiöstä musiikki. Opettajan on tärkeää miettiä, 

rakentuuko jokaisen oppijan polku hänelle mielekkäistä ja merkityksellisistä aineksista ja 

ovatko käytössä lapsille sopivat pedagogiset menetelmät vai asettavatko toiveet siitä, että polku 

kenties tulevaisuudessa johtaisi ammattiin asti, ne reunaehdot, joilla opetusta suunnitellaan ja 

toteutetaan (Juntunen et al., 2013). 
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Konttila (2011) muistuttaa, kuinka opettajan tulisi ottaa huomioon erilaiset oppijat ja muistaa 

pitää opetus monipuolisena. Visuaalinen oppija oppii parhaiten näkemällä. Pitää tauluun 

kirjoitetusta ja haluaa nähdä kalvoja yms. apuvälineitä, Tekee mielellään muistiinpanoja, kuvat 

ja värit edistävät oppimista. Myös kuvalliset ohjeet, teatteri, draama tehostavat oppimista. 

Auditiivinen oppija oppii parhaiten kuulemalla. Esimerkkinä äänitteet, radio-ohjelmat ja 

televisiosta ja nettivideoista mieleen jää se mitä on sanottu. Hyötyy ääneen lukemisesta ja 

taustamusiikki edistää tällaisen oppijan oppimista. Kinesteettiselle oppijalle liike ja 

tuntemukset ovat tärkeitä oppimisessa. Erilaiset pelit ja roolileikit edistävät oppimista. 

Elämyksellisyys selkeyttää oppimista sekä opiskelun aikana liikkuminen ja tekeminen auttaa 

asioiden pohdinnassa (Konttila, 2011). 

Hallam (2012a) tuo kirjassaan esille, kuinka tärkeä rooli lapsen perheen kannustuksella sekä 

opettajan toiminnalla on sille, kuinka mukavaksi lapsi kokee musiikin harrastamisen. 

Positiivisten kokemusten kautta lapsi osaa haastaa itseään sopivasti musiikkiharrastuksessaan, 

ja sitä kautta hän voi menestyä siinä. Kehumisella on tärkeä rooli lapsen itsetunnon 

kehittämisessä varsinkin alkuvaiheessa. Soittovirheiden sattuessa lapselle ei tulisi heti sanoa 

sen johtuvan taitojen puutteesta, vaan se on enneminkin tietyistä olosuhteista, esimerkiksi 

jännityksestä johtuva asia. Musiikkiharrastuksen edetessä pidemmälle, lasten sisäinen 

motivaatio kasvaa, jos heillä on mahdollisuus valita myös itse kappaleita harjoiteltavakseen. 

Lapsille on tärkeää myös antaa itse valita millaisissa kokoonpanoissa he haluavat soittaa. Siinä 

vaiheessa, kun toiminnalla on palkitseva sosiaalinen ulottuvuus, motivaatio kasvaa 

todennäköisesti entisestään. Vanhemmilla voi olla välillä kiusaus tarjota muita 

musiikkiaktiviteetteja tai ulkoisia palkintoja harjoittelusta. Täytyy muistaa kuitenkin se, että jos 

pitkällä aikavälillä sisäistä motivaatiota harjoitteluun ei synny, lapsi lopettaa 

musiikkiharrastuksensa hyvin todennäköisesti jossain vaiheessa (Hallam, 2012a, s. 153). 

Slobodan ja Davidsonin (2001) ovat yhtä mieltä Hallamin kanssa siitä, että lapsien 

oppimistuloksensa sekä heidän motivaationsa ovat parempia, jos he saavat valita soittotunneilla 

enemmän lempikappaleitaan ja harrastaa improvisointia, sen sijaan että he soittaisivat aina 

skaaloja, teknisiä harjoitteita ja valmiiksi valittuja kappaleita. Sopivan tasapainon löytäminen 

hauskuuden ja teknisen tietämyksen välillä on tärkeää (Davidson et al., 2001). 

Hallamin (2012b) mukaan edellytykset onnistuneelle ja motivoivalle musiikin opetukselle ovat 

seuraavat: 

1. Oppimisprosessin mallintaminen erilaisissa tehtävissä; 
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2. Kertomalla mahdollisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja tehtävään; 

3. Ohjaamaan oppilaita arvioimaan heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan; 

4. Ohjaamaan oppilaita arvioimaan omaa työskentelyään; 

5. Rohkaista oppilaita opettamaan asioita toisilleen ja arvioimaan toistensa tekemistä; 

6. Esimerkin näyttäminen; 

7. Antaa oppilaiden tehdä virheitä; 

8. Kehittää oppilaiden ongelmanratkaisukykyä; 

9. Antaa oppilaiden opetella myös itsenäisesti; 

10. Vahvistaa motivaatiota antamalla oppilaille valinnanvapautta; 

11. Ottamalla säännöllisesti aikaa keskustelulle ja pohdinnalle kehittymisestä ja 

harjoiteltujen kappaleiden arvioinnille; 

Opettajat voivat kehittää tukikeinojaan antamalla mahdollisuuksia keskustella suunnittelusta, 

tavoitteiden asettamisesta, työskentelyn seuraamisesta, ajankäytöstä, keskittymiskyvyn 

edistämisestä, motivaation hallitsemisesta ja varmistamalla että työympäristö on optimaalinen 

(Hallam, 2012b, s. 177-178). 

Useat tutkijat tuovat esille, kuinka tärkeää alakouluikäisten lasten musiikin opetuksessa on sen 

monipuolistaminen, erilaisten oppijoiden huomioiminen, motivaation ylläpito, lasten 

kannustaminen, heidän mielipiteensä kuunteleminen sekä virheiden ja keskeneräisyyden 

hyväksyminen on. Teknologia ja oppimispelit tarjoavat apua opetuksen monipuolistamiseen, 

erilaisten oppijoiden huomioimiseen sekä motivaation ylläpitämiseen. 

2.7 Tutkimuksia musiikin opiskelun vaikutuksesta lasten kehitykseen 

Useiden tutkimusten mukaan varhaislapsuudessa aloitetulla soiton- ja teorianopiskelulla on 

pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Lasten kuvallisen ja 

äänellisen muistin on todettu paranevan musiikin opiskelun myötä. Tulosten mukaan uusien 

asioiden opettelu käy helpommin, koska aivoihin on muodostunut harjoittelun ansioista vahvoja 

yhteyksiä, joita ei niin helposti muodostu myöhemmällä iällä. Musiikin opiskelulla on myös 

löydetty positiivisia vaikutuksia matematiikan opiskeluun, älykkyysosamäärään ja 

sananvaraston laajuuteen. Kuitenkin missä iässä tahansa aloitetulla soiton- ja teorianopiskelulla 

on syviä positiivisia vaikutuksia aivojen rakenteeseen ja toimintaan (Degé et al., 2011; Raja & 

Bhalla, 2021; Schlaug et al., 2005; van Vugt et al., 2021). 
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Useat tutkijat ovat löytäneet yhteyksiä musiikin opiskelun positiivisella yhteydellä 

matematiikan taitojen kehittymiseen. Musiikilla on mahdollisuus parantaa lasten matemaattista 

ajattelua, erityisesti ikävuosien 7-8 välillä. Se kuinka laajasti opiskelija on opiskellut musiikkia, 

voi ennustaa akateemista pärjäämistä matematiikan osalta. Vokaalimusiikin opettelun ja 

matemaattisen pärjäämisen väliltä on löydetty positiivinen yhteys yläkouluikäisillä. Pianon, 

lyömäsoitinten ja jousisoitinten opiskelun tiedetään kehittävän matematiikan taitoja (Boyd, 

2013; Graziano et al., 1999; Haley, 2001; D. M. Holmes, 1997; Sanders, 2012; Tai et al., 2018). 

Tutkijat Holmes & Hallam (2017) tutkivat kahden vuoden ajan 4-7-vuotiaiden (n=60) lasten 

aktiivisen musisoinnin yhteyttä tila-ajallisen hahmottamisen kehittymiseen ja siihen liittyvään 

matemaattiseen osaamiseen sekä luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen. Tila-ajallisen 

hahmottamisen ajatellaan olevan korkeatasoista matemaattista osaamista. Tulosten perusteella 

he tulivat päätelmään, että aktiivisella musiikin opiskelulla on positiivinen yhteys tila-ajallisen 

hahmottamisen kehittymiseen. Ero ryhmien välillä on monimutkaisempi mitä yleisesti 

ajatellaan. Tutkittavien iällä on myös suuri merkitys siihen. Verratessaan muuta matematiikan 

osaamista he huomasivat, että erot eivät olleet niin selkeitä ja vanhempien oppilaiden kohdalla 

erot osaamisessa eivät olleet enää tilastollisesti merkittäviä. Tutkijat tulivat lopulta päätelmään, 

että musiikin ja matematiikan osaamisen välinen yhteys millaisia tuloksia saadaan. Nuorempia 

tutkittaessa erot ovat selkeämpiä (S. Holmes & Hallam, 2017). 
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3 Musiikkiteknologia musiikin perusteiden opiskelun välineenä 

Koulutusjärjestelmän tulisi Ivanovin & Leerin (2013) mukaan ottaa paremmin huomioon se 

tosiasia, että oppilaat oppivat asioita hyvin erilaisilla tavoilla. Heidän mielestään teknologia on 

yksi parhaista työkaluista tämän asian tukemiseen. Tietokonepohjainen oppiminen voi tarjota 

oppilaille vapauden päästä tietoon käsiksi lähes missä tahansa, ja he voivat oppia tietoa juuri 

heille parhaiten sopivalla oppimistyylillä. Se on työkalu, joka parhaimmillaan mahdollistaa 

jokaiselle oppilaalle räätälöidyn oppimisympäristön. Teknologiassa on potentiaalia muuttaa 

koulutusta voimakkaasti. Sitä tulisi kuitenkin käyttää aina tarkoituksenmukaisesti, jotta oppilaat 

sen tuella olisivat valmiita tulevaisuuden haasteisiin (Ivanov & Leer, 2013). 

Teknologian käyttöä opetuksen tukena pohtivat kirjassaan Savolainen kollegoineen (2017). 

Heidän näkemyksensä mukaan ei ole tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön teknologiaa, jonka 

käyttäjäystävällisyyttä sekä toimivuutta pitää jatkuvasti jännittää – eikä sitä pidä hankkia 

ainakaan verovaroin. Opetusteknologian valinnan kriteerinä tulisi olla korkea pedagoginen 

laatu ja helppokäyttöisyys niin opettajalle kuin oppilaalle. Teknologian olemassaolo ei vielä ole 

tae siitä, että se tukisi oppilaiden oppimista. Avainasemassa on se, miten sitä osataan hyödyntää 

(Ivanov & Leer, 2013; Savolainen et al., 2017, s. 20). 

Oppilaiden yhteistyön tärkeyden puolestapuhujat Davidsen ja Vanderlinde (2016) tuovat esille 

sen, kuinka tärkeää oppilaille olisi tehdä asioita kosketusnäytöllisillä laitteilla myös yhteistyönä 

sen sijaan, että kaikki pelaisivat ja opiskelisivat aina vain omilla ruuduillaan. Erilaisia 

oppimispeleissä esiintyviä tehtäviä ja pulmia voi yrittää ratkaista myös yhteistyössä. Näin 

toimiessa mahdollistetaan oppilaiden yhteistyössä oppiminen, sekä vahvistetaan heidän 

yhteistyötaitojaan. Tällaista opetusta suunnitellessaan opettajan pitää kuitenkin tarkkaan pohtia, 

millaisten asioiden opetteluissa oppilaille voisi olla aidosti hyötyä yhteistyönä oppimisesta 

(Davidsen & Vanderlinde, 2016). 

Korkeamäki (2011) kertoo, kuinka vaikuttaa vahvasti siltä, että lapset ovat nokkelampia 

tekniikan haltuun saamisessa, koska he ovat syntyneet teknologian keskelle. Opettajien on syytä 

ottaa käyttöön lasten kotona oppimat taidot ja hyödyntää niitä. Vaikka uusi teknologia on 

oleellista uusissa monilukutaitoa tarvitsevissa ympäristöissä, niissä on kuitenkin keskeisesti 

kysymys myös perinteisistä taidoista. Nopeasti muuttuva teknologinen ympäristö haastaa 

kehittämään pedagogisia käytäntöjä. On kuitenkin tärkeää, että pienet koululaiset oppivat 

kirjoittamaan myös käsin. Käsin kirjoittaminen on arvokas motoriikan kehitystä tukeva taito 
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jota ei tule väheksyä, vaikka teknologian käyttö kirjoittamisessa yleistyy. Nykyiset ja tulevat 

lapsemme elävät aivan toisenlaisessa ympäristössä, yhä kiihtyvällä vauhdilla 

teknologisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa, jossa kieli ja kulttuuri muuttuvat. Siihen 

on myös meidän ammattilaisten yritettävä vastata. On astuttava diginatiivien maailmaan ja 

tuotava sinne aikuisen ja opettajan rooli: opetettava taitoja – myös niitä traditionaalisia – joilla 

opitaan oppimaan, olemaan ja tekemään yhdessä, kyselemään ja kyseenalaistamaan sekä 

tekemään perusteltuja valintoja (Korkeamäki, 2011, s. 17-18). 

3.1 Musiikkiteknologia opetuksen tukena 

Oulun kaupungin 3.-9. musiikkiluokkien opetussuunnitelmassa (2019) musiikin teorian 

opettamisen tueksi suositellaan yhdeksi toimintaympäristöksi ja välineeksi erilaisia ”musiikin 

tietokoneohjelmia”, niitä kuitenkaan tarkemmin erittelemättä. Tornion musiikkiluokkien 

opetussuunnitelman (2017a)  mukaan opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja 

viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Vantaan musiikkiluokkien 

opetussuunnitelmassa (2017b) rohkaistaan käyttämään musiikkiteknologiaa opetuksen tukena 

(Opetushallitus, 2017a, 2017b, 2019). 

Amerikassa tehdyn laajan kyselyn (n=360) toteuttajien Bannermanin & O’Learyn (2021) 

mukaan musiikin opettajien kouluttajien ei pitäisi olettaa, että tulevat musiikinopettajat 

osaisivat käyttää musiikkiteknologiaa tehokkaalla tavalla vain itsenäisesti opettelemalla. 

Kaikkein tehokkaimpana keinona nähdään opetteluvaiheessa opetussuunnitelman mukaisen 

opetuksen yhdistämisen kentällä työskentelyyn. Oppilaiden kanssa vuorovaikutuksessa 

olemisen avulla he näkevät, millä tavalla musiikkiteknologia, tietyt sovellukset ja pelit toimivat 

käytännössä opetuksen tukena. Musiikkiteknologia pitäisi tuoda esille opetussuunnitelmissa 

sellaisella tavalla, jonka pohjalta opettajat voisivat rakentaa tietämyksensä ja tarvittavat taidot 

opettaakseen lapsia teknologian avulla onnistuneesti. (Bannerman & O’Leary, 2021). Hallam 

(2012b) ajattelee musiikkiteknologian voivan tarjota hyviä työkaluja opetuksen tueksi, mutta 

se ei kuitenkaan voi koskaan täysin korvata perinteistä opetusta (Hallam, 2012b, s. 175). 

Musiikkiteknologia kehittyy nopeasti. Kouluilla, musiikinopettajilla sekä koulun johdolla on 

Kladderin (2021) mukaan yleensä hyvin rajallisesti rahaa käytettävissä näihin apuvälineisiin. 

Musiikinopettajat eivät edes välttämättä ole tietoisia kaikenlaisista hyödyllisistä apuvälineistä 

tai siitä, miten he voisivat niitä opetuksessaan hyödyntää. Lisää kehitystyötä ja opetusta 

tarvittaisiin, jotta opettajat voisivat käyttää musiikkiteknologiaa luokkahuoneissaan 

https://www.ouka.fi/oulu/teuvo-pakkalan-koulu/oulun-kaupungin-3.-9.-musiikkiluokkien-opetussuunnitelma
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tehokkaammin (Kladder, 2021). Tutkijoiden (Maich et al., 2017) mukaan sekä opettajat että 

oppilaat ovat vakuuttuneita iPadin tarjoamasta hyödystä opetuksen tukena, ja pitävät sen 

käyttöä todella mukavana ja helppona (Maich et al., 2017). 

Cardona-Moltón, Hernández-Bravon, & Hernández-Bravon (2016) mukaan teknologian avulla 

voidaan muuttaa oppituntien rytmiä, monipuolistaa oppitunteja ja parantaa opetuksen laatua. 

Teknologia auttaa oppilaita kehittämään paremmin heidän musikaalisia taitojaan ja parantaa 

heidän musiikkisuhdettaan. Kaiken kaikkiaan sillä on positiivinen vaikutus oppilaiden 

motivaatioon, itsetuntoon ja luovaan ajatteluun (Cardona-Moltó et al., 2016, s. 178-179; Mee 

Mee et al., 2020; Saarenpaa, 2009).  

Tutkijat pohtivat, kuinka tärkeää olisi löytää keinoja, joilla yhdistää musiikinteorian tunneilla 

opitut asiat esimerkiksi popmusiikkiin niin, että oppilaat ymmärtäisivät opetettavat asiat 

syvällisemmin ja oppisivat yhdistämään teorian käytäntöön (Björk et al., 2021). Tässä pitäisi 

käyttää ”sekamenetelmiä”, jossa yhdistetään perinteistä opetusta musiikkiteknologian 

hyödyntämiseen. Sen avulla voidaan parhaimmillaan parantaa oppilaiden ja opettajat kykyä 

aktiivisesti teorisoida sekä tuttua että tuntematonta musiikkia (Björk et al., 2021). 

Tämän päivän teknologian avulla Cardona-Moltón & kumppaneiden (2016) mielestä 

musiikinopettajat voivat luoda paljon motivoivampia ja monipuolisempia tunteja kuin 

käyttämällä pelkästään perinteisiä opetustapoja. Esimerkkinä teknologian hyödyntämisestä 

opettajat voivat käyttää kuvaa, ääntä, tekstiä ja videota yhdistäviä multimediakomponentteja, 

tehdä nuotteja tunneille tietokoneella, käyttää elektronisia instrumentteja ja muokata ääntä 

tietokoneella. Haasteita opettajille tuo kuitenkin löytää tasapaino sen kanssa, kuinka pitää 

opetus opetussuunnitelman mukaisena, kun aikaa menee uuden teknologian käytön opetteluun 

ja sen avulla opettamiseen. Fokus pitäisi musiikin opetuksessa olla musiikin tuomassa ilossa ja 

sen monipuolisessa harrastamisessa sen sijaan, että keskitytään liikaa siihen, kuinka hyvin 

hallussa ovat musiikinteoriaan liittyvät asiat (Cardona-Moltó et al., 2016, s. 178-179). 

Artikkelissaan Carlisle (2014) esittelee erilaisia sovelluksia, joita opettajat voivat hyödyntää 

opetuksessaan. Hänen mukaansa musiikkiteknologia sopivassa määrin osana opetusta voi 

auttaa oppilaita lisäämään heidän musiikillista osaamistaan. Hän nostaa tutkimuksessaan esille 

useiden erilaisten musiikin opetussovellusten ominaisuuksia ja hyödyntämistapoja opetuksessa. 

Esimerkkinä ZYMI -metronomisovellusta voidaan hyödyntää oppilaiden kanssa yhteissoitossa. 

Oppilaat, joilla on haasteita oikeassa rytmissä pysymisessä esimerkiksi taputtamalla, voivat 

sovelluksen avulla saada rytmissä pysymiseen lisäapua. Sovelluksessa säädetään haluttu rytmi, 
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jonka sovellus pystyy ilmaisemaan äänen lisäksi myös vilkkumalla ja värinällä. Oikeassa 

rytmissä värisevän puhelimen oppilaat voivat asettaa ohuen pussin avulla rinnalleen 

rytmiharjoitusten tai soittamisen ajaksi. Singer’s Mate -sovellus Ios laitteille voi auttaa oppilaita 

kehittämään laulutaitoaan, koska se antaa monipuolisesti palautetta laulajan vireestä. Carlislen 

mukaan musiikinopettajien tulisi opetusta suunnitellessaan aktiivisesti pohtia kysymystä ”mitä 

me opetamme ja miksi?” (Carlisle, 2014). 

Dunbar (2015) esittelee artikkelissa kolme sovellusta, joita hän voi vahvasti suositella musiikin 

teorian opetuksen tueksi ala- ja yläkouluun. Pro Metronome (Android & iOS) -sovelluksessa 

käyttäjä voi naputtaa rytmiä, jolloin sovellus näyttää naputetun rytmin. Jokainen oppilas voi 

kokeilla, mikä on juuri hänen tasolleen sopiva rytmi soittoharjoitteluun. Sovelluksessa on myös 

ominaisuus, jolla voidaan määrittää tietty rytmi soimaan esimerkiksi yhden tahdin ajan äänen 

kanssa, ja kolme tahtia ilman. Tätä voidaan hyödyntää rytmiharjoittelussa ja oikeassa rytmissä 

pysymisessä. Guitar Tuna (Android & Ios) -sovelluksella voi virittää yleisimmät kielisoittimet. 

Sovellus kuuntelee soittimen virettä mikrofonin avulla, ja kertoo pitääkö kieltä kiristää vai 

löysätä. Sovelluksessa on myös pelejä sointujen harjoitteluun joko soittimen kanssa tai ilman. 

Niitä voi hyödyntää tunneilla ja kotiharjoittelussa. DocScanner (Android & iOS) on sovellus 

jolla voi puhelimen kameran avulla skannata dokumentteja. Tätä voidaan hyödyntää 

kopiokoneen sijaan, jos esimerkiksi jokin tietty nuotti pitää saada nopeasti koko luokan 

nähtävälle taululle (Dunbar, 2015). 

3.2 Aiempia tutkimuksia musiikkiteknologiasta musiikin perusteiden opetuksen tukena 

Kolmannen luokan oppilaiden (Jordaniassa 11-12-vuotiaiden) (n=405) oppimista 

musiikkiteknologian avulla musiikinteorian oppitunneilla tutkivat Aldalalah & Fong (2010). 

Oppilaat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi käytti kuvaa, ääntä ja tekstiä yhdistävää 

tietokoneohjelmaa. Toinen ryhmä pelkästään tekstiä ja kuvia yhdistävää ja kolmas ääntä ja 

tekstiä yhdistävää ohjelmaa. Ääntä, kuvaa ja tekstiä yhdistävät multimediakomponentit 

todettiin tehokkaimmiksi musiikin teorian oppimisen tukena. Tutkimuksessa ei eritelty 

tarkemmin, mikä siinä käytetty multimediaohjelmisto oli nimeltään. Parannusta todettiin 

esimerkiksi musiikinteorian ymmärtämisessä ja muistamisessa.  Tutkijoiden mukaan musiikin 

opettajien olisi hyvä pohtia milloin ja miksi tällaisia apuvälineitä olisi hyvä ottaa osaksi 

opetusta (Aldalalah & Fong, 2010). 
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Sloveniassa (Debevc et al., 2020) tutkittiin 9-13-vuotiaiden lasten (n=42) melodian toistamisen 

harjoittelua mySolfeggio -sovelluksen avulla. Heidän vertaillessaan sovellusta käyttäviä 

oppilaita pelkästään nuottien avulla opiskelleisiin, ei huomattu eroa. He tulivat päätelmään, että 

musiikkiteknologialla voi olla tärkeä rooli musiikin teorian opetuksessa, mutta täytyy pohtia 

tarkkaan, missä yhteydessä sitä on järkevää käyttää (Debevc et al., 2020). 

Tietokoneavusteisen musiikin opetuksen vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen ja 

kiinnostukseen musiikinteoriaa ja oppimista kohtaan tutki Xiaohong (2021).  Tutkimuksessaan 

hän käytti internetsivustoa, johon opiskelijat kirjautuivat omilla tunnuksillaan. Jokaisen 

oppilaan toiminnasta sivustolla syntyi dataa, jonka avulla tutkija pystyi seuraamaan heidän 

kehittymistään. Hänen mukaansa tietokoneavusteisella opetuksella on sellaisia etuja, mitä ei 

voida saavuttaa pelkästään perinteisellä luokkatyöskentelyllä. Olisi todella tärkeää luoda 

opetussysteemi, joka on ajan tasalla uuden teknologian kanssa. Xiaohongin mukaan 

teknologian avulla oppilaiden ymmärrys musiikista voi parantua huomattavasti ja opettaja voi 

eriyttää opetustaan paremmin, koska järjestelmän antamien testitulosten avulla hän voi seurata, 

missä musiikin teorian osa-alueissa kukin oppilas tarvitsee eniten tukea (Xiaohong, 2021). 

Tutkimuksessaan Manzo (2014) tutki sointutehojen oppimista siihen soveltuvan 

internetsivustolle (https://vjmanzo.com/dissertation/_e006_group/index.htm) luodun ohjelman 

avulla. Tutkimukseen osallistui nais- ja miespuolisia yliopisto-opiskelijoita (n=67). Tutkimus 

kesti kuusi viikkoa, ja heidän tuli käyttää aikaansa ohjelmaan joka viikolle luotujen harjoitusten 

parissa 1.5-2 tuntia joka viikko. Verrokkiryhmä opetteli samoja asioita perinteisillä metodeilla, 

pianon ja kitaran avustuksella. Lopputestin perusteella ryhmien välillä ei ollut huomattavaa 

eroa. Tämä nähtiin kuitenkin positiivisena asiana sen vuoksi, että teknologian avulla opettelu 

on aivan yhtä tehokasta kuin perinteisillä tavoilla opettelu. Teknologia kulkee kätevästi 

mukana, joten harjoitella voi missä vain (Manzo, 2014). 

Bellit (2018) kertovat, miten ”tietokoneellinen ajattelu” voi tukea musiikin teorian oppimista. 

BeeBotteja ja Scratch -sovellusten avulla oppilaille voidaan luoda erilaisia musiikillisia tehtäviä 

niiden avulla. Tutkimusten tulosten perusteella ”tietokoneellisen ajattelun” ja musiikin teorian 

opettelun yhdistäminen voi auttaa oppilaita ymmärtämään sekä ohjelmoimista että musiikin 

teoriaa syvällisemmin (Bell & Bell, 2018).  

9-10-vuotiaiden lasten musiikin oppimista ”Teach, Learn & Evaluate” -tietokoneohjelman 

avulla tutkivat Portowitz, Peppler & Downtown (2014). Tutkimukseen osallistui lapsia 

Israelista (n=62) sekä Amerikasta (n=22). Tutkimus toteutettiin neljän kuukauden aikana. 
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Jokainen oppilas osallistui siihen 2 tunnin ajan viikoittain saaden musiikin opetusta yhteensä 

32 tuntia. Tutkimusta varten oli järjestetty tietokoneluokka, jossa tietokoneet oli sijoitettu 

seinien viereen ja luokan keskellä oli pöytä, jonka luo oppilaat saivat kerääntyä 

ryhmäkeskusteluja ja muita tehtäviä varten. Tutkimukseen kuului itsenäisiä tietokonetehtäviä 

sekä ryhmätehtäviä. Tehtävien pohjana oli erilaisia lastenlauluja esimerkiksi ”Jaakko-kulta” ja 

”ostakaa makkaraa”. Oppilaiden tehtävinä oli kädenliikkeitä sekä kuvaa ja ääntä yhdistävien 

tehtävien avulla palauttaa mieleen ja oppia ymmärtämään kappaleiden rakennetta sekä 

melodiankulkua. Haastavammissa tehtävissä oppilaiden tuli esittää kappale erilaisten 

geometristen muotojen avulla, ja valita sopiva graafinen kuva mikä esittää kappaletta. Oppilaat 

myös sävelsivät oman näkemyksensä kappaleesta erilaisten rakennuspalikoiden avulla. 

Harjoitusten tarkoituksena oli oppilaiden työmuistin, itsesäätelyn ja kognitiivisen joustavuuden 

kehittäminen. Kognitiivisella joustavuudella tarkoitetaan toiminnanohjauksen osa-aluetta, 

jonka tarkoituksena on vaihtaa tarkkaavaisuuden kohdetta nopeasti ja tarkasti. Tulokset 

osoittavat lasten musiikin ymmärtämisen, työmuistin, itsesäätelyn sekä kognitiivisen 

joustavuuden parantuneen (Portowitz et al., 2014). 

Espanjan Albacetessa tutkijat Cardona-Moltó & kumppanit (2016) tutkivat, mikä vaikutus 

teknologialla on musiikin opetuksen tukena. Tutkimuksessa keskityttiin kuuntelutaitoihin, 

lauluilmaisuun, instrumentaaliseen ilmaisuun, musiikilliseen kieleen, liikkeeseen ja tanssiin ja 

taiteen ja kulttuurin opiskeluun. Tutkimukseen osallistui viides- ja kuudesluokkalaisia oppilaita 

(Espanjassa 9-11-vuotiaita), puolet tyttöjä ja puolet poikia (n=90). Oppilaat jaettiin kahteen 

ryhmään, joista toinen opiskeli asioita ilman teknologiaa perinteisin keinoin. Koulu, jossa 

tutkimus tuli valituksi, koska siellä oppilaat eivät keskimäärin olleet kovin innostuneita 

musiikista. Tutkimus kesti 24 viikkoa. Teknologiaa käytettiin monipuolisesti opetuksen tukena. 

Esimerkkinä musiikkia kuunneltiin Youtubesta, musiikin koe-esiintymisiä kommentoitiin 

blogien ja wikien avulla, laulettiin karaokea, käännettiin laulun sanoja muista kielistä espanjan 

kielelle käännöskoneitten avulla, opeteltiin nokkahuilun sormituksia nettisivuston avulla, 

tehtiin MIDI-tiedostoja oppilaille soittamisen tueksi, käytettiin interaktiivista taulua nuottien 

tekemiseen, kuvattiin oppilaiden tansseja videolla analyysiä varten ja etsittiin musiikillista 

tietoa esimerkiksi Wikipediasta. Tutkimuksen tulosten perusteella tutkijat päättelivät, että 

musiikissa keskivertoisesti ja hyvin pärjäävät oppilaat hyötyivät kaikista eniten 

teknologiatuetusta opetuksesta ja saivat testeissä parempia pisteitä. Lähtökohtaisesti huonosti 

pärjäävät oppilaat hyötyivät enemmän ilman teknologiaa tapahtuvasta opetuksesta. 

Kontrolliryhmän oppilaat paransivat lopputestin perusteella musikaalista osaamistaan 
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(tietämys, musikaaliset taidot ja asenne musiikkia kohtaan), kun taas teknologiaryhmäläiset 

paransivat kuuntelutaitojaan, lauluilmaisuaan, instrumentaalista ilmaisua, musiikin kielen 

taitoja, liikettä ja tanssia ja taiteen ja kulttuurin tietämystään (Cardona-Moltó et al., 2016). 

Johtopäätöksenä näiden tutkimuksen perusteella voidaan sanoa teknologian ja oppimispelien 

yhdistämisen musiikin ja musiikinteorian opiskeluun niiden voivan parantaa ja syventää 

musiikinteorian ymmärtämistä ja sen muistamista. Niiden avulla opetusta voi monipuolistaa ja 

eriyttää paremmin, Teknologian mukana kulkeminen mahdollistaa opiskelun missä vain. 

Teknologian ja oppimispelien avulla voi kehittää mm. kognitiivista joustavuutta ja 

kuuntelutaitoja, lauluilmaisua, instrumentaalista ilmaisua, musiikin kielen taitoja, liikettä ja 

tanssia sekä taiteen ja kulttuurin tietämystä. 

3.3 Pelit, oppimispelit ja pelillistäminen 

Grunfeldin (1976) mukaan peli on ajankuluksi harjoitettava kilpailu tai leikki. Pelin aikana 

osallistujien tulee toimia peliä ohjaavien sääntöjen mukaisesti. Pelin etenemiseen vaikuttavat 

pelaajien tekemät valinnat ja heidän valitsemansa strategiat. Urheilullisissa peleissä pelaajien 

fyysiset kyvyt vaikuttavat pelin kulkuun ja mahdollisesti lopputulokseen. Pelaajat kilpailevat 

joko yksin tai joukkueina toisiaan vastaan. Pelin voittaa ensimmäisenä säännöissä määrätyn 

tavoitteen, kuten suurimman pistemäärän saavuttanut pelaaja tai joukkue. Pelejä ja leikkejä 

verratessa voidaan todeta, että pelit ovat rajatumpia ja leikit vapaampia (Grunfeld et al., 1976). 

Videopelit, joihin viitataan myös termeillä ”tietokonepelit” tai ”kännykkäpelit” ovat Tavinorin 

(2009) mukaan pelejä, joita pelataan erilaisilla näytöillä. Näitä näyttöjä ovat esimerkiksi 

tietokoneen näyttö, television näyttö, kännykän näyttö tai pädin näyttö. Pelaamiseen käytetään 

erilaisia ohjaimia, kosketusnäyttöjä ja tietokoneen näppäimistöä. Peleissä yhdistyvät liikkuva 

kuva ja ääni interaktiiviseen tekemiseen. Aivan kuin oikeassa elämässä pelattavissa peleissä, 

pelin etenemiseen vaikuttavat pelaajan tekemät valinnat ja heidän valitsemansa strategiat. 

Videopeleissä voi olla selkeä päämäärä, esimerkiksi urheilupeleissä voitto tai juonellisessa 

roolipelissä pelin pulmien ratkaisun, kaikkien kenttien läpäiseminen, vihollisten tappaminen ja 

hahmon riittävän kehittämisen myötä tapahtuva loppuvihollisen kukistaminen. On olemassa 

myös videopelejä, joissa ei ole selkeää loppuratkaisua. Näitä ovat esimerkiksi 

kaupunginrakennuspelit. Pelissä voi on tarkoituksena rakentaa mahdollisimman suuri 

kaupunki, mutta peliin ei ole määrätty selkeää päämäärää, jonka jälkeen peli päättyisi. Se jatkuu 

niin kauan, kuin pelaaja sitä vain jaksaa pelata (Tavinor, 2009). 
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Oppimispelien mahdollisuuksia avaa Saarenpää (2009). Ne ovat pelejä, jotka on suunniteltu 

opettamaan jotain tietoa tai taitoa. Niitä voidaan pelata joko koulussa tai kotona. Pelien 

pääasiallinen tarkoitus on olla opetuksen tukena. Oppimispelit eroavat muista peleistä, koska 

niihin on upotettu opetettava asia pelin sisään. Oppimispelit ovat tulleet mukaan yleiseen 

opetukseen 1990-luvulla, mutta niitä on ollut olemassa jossain muodossa jo 1950-luvulta 

lähtien. Oppimispelit eivät ole pelkästään tietokoneella tai muilla laitteilla pelattavia pelejä, 

vaan pelillisiä ja leikillisiä ominaisuuksia yhdistetään myös erilaisiin oppimisympäristöihin. 

Esimerkki tästä on 1990-luvulla kehitetty Lego Logo -oppimisympäristö, jonka avulla ala-

asteikäisten oppilaiden ongelmanratkaisua ja loogista ajattelua haluttiin kehittää. Lego 

Technics -sarjan avulla opetettiin ohjelmointia, kun koottu tekele saatiin toimimaan komentojen 

mukaan (Saarenpaa, 2009). 

Oppimispelien tyypillinen ongelma on Järvilehdon (2014) mukaan se, että vaikka ne olisivat 

toteutukseltaan korkeatasoisia pitääkseen yllä kiinnostusta jonkin aikaa, pelikokemus itsessään 

latistuu nopeasti. Jos peli ei täytä pelaajan psykologisen autonomian, kompetenssin ja 

yhteenkuuluvuuden perustarpeita, pelaaja menettää pian kiinnostuksensa eikä silloin auta edes 

hieno grafiikka tai musiikki. Hyvien oppimispelien löytäminen vaatii vaivannäköä ja 

sovelluskauppojen, arvostelujen ja pelisivustojen koluamista. Todella hyvän oppimispelin 

pitäisi tarjota samaa sisältöä monissa eri muodoissa. Kun oppijalle tarjotaan monipuolinen 

oppimiskokemus, hänen oppiainekseensa liittyvät semanttiset verkkonsa kasvavat 

monipuolisemmiksi ja tehokkaammiksi. Paras tapa oppia olisi yhdistää oppimispelejä muihin 

hauskoihin ja monipuolisiin tapoihin oppia  (Järvilehto, 2014, s. 103-105). 

Hyvä esimerkki oppiaineen pelillistämisestä on Järvilehdon (2014) mukaan King of Maths. Peli 

yhdistää monivalintatehtävissään perinteisen fantasiaroolipelin elementtejä 

peruslaskutoimituksiin. Pelaajan on tietyn ajan kuluessa ratkaistava yksinkertaisia 

laskutoimituksia. Kymmenen laskutehtävän ratkaisemisen jälkeen jäljellä oleva aika lisätään 

pisteisiin. Pelaaja saa palautetta välittömästi saadessaan tietää, onko hänen antamansa vastaus 

oikea vai ei. Silloin tällöin pisteet johtavat tason nousuun ja käyttöön otetaan uusi 

hahmoluokka. Pelaaja voi kehittyä viljelijästä ritariksi tai sepästä velhoksi aivan kuin 

perinteisessä fantasiaroolipelissäkin. Pelaaja pysyttelee tasaisesti flow-kanavassa, jossa 

ihminen paneutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti toimintaan, jolla on tietty tavoite. Tällöin 

ihminen sulkee kaiken muun tietoisuudestaan. Flow syntyy, kun ihmisen taidot vastaavat hänen 

suorittamaansa haastetta ja hän on kiinnostuneesti paneutunut tekemäänsä aktiviteettiin. Pelin 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoisuus
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tarjoama läsnäolon tunne, palaute, selkeät tavoitteet sekä tasapainotetut taito- ja haastetaso 

mahdollistavat Flow-tilaan pääsemisen (Järvilehto, 2014, s. 96-97). 

3.4 Oppimispelien motivoiva vaikutus 

Järvilehto (2014) kertoo kirjassaan, kuinka tietokonepelit ovat innostumisen ja motivaation 

kannalta yksi parhaiten suunnitelluista työkaluista. Peleissä opimme tekemällä. Pelien 

vuorovaikutteisuus tarttuu ja koukuttaa – usein tuntikausiksi. Oppimispelit yhdessä muiden 

oppimismenetelmien kanssa saattavat saada aikaan oppimisen vallankumouksen: oppijasta 

tulee itseohjautuva ja hänellä on sisäinen motivaatio oppia, hän tarttuu monimutkaisiin 

sisältöihin kielistä kvanttifysiikkaan, matematiikasta maantieteeseen, biologiaan tai historiaan, 

kuvataiteesta musiikkiin. Ja kaikki tämä tapahtuu pelaamalla. Kolme palautejärjestelmää, jotka 

kaikki tukevat oppimista ovat välitön, jatkuva ja kumulatiivinen palaute. Välitön palaute 

tarkoittaa heti saatavaa palautetta kustakin pelaajan toimesta. Jatkuva palaute tarkoittaa 

johdonmukaisia mekanismeja, jotka ilmoittavat, että hän etenee. Näitä ovat esimerkiksi 

pisteiden kertyminen. Kumulatiivinen palaute tarkoittaa pelin aikana tapahtuvan, pelaajan 

pysyvämmän kasvun tunnustamista. Tätä on esimerkiksi tasolta seuraavalle siirtyminen 

(Järvilehto, 2014, s. 96-101).  

Oppimispelien eri tyypeistä Saarenpää (2009) jatkaa, kuinka ensimmäiset oppimispelit olivat 

tyypiltään harjaannuttamispelejä (drill and practice) joissa harjoitellaan toiston kautta samaa 

asiaa yhä uudelleen ja uudelleen. Nämä pelit sisältävät periaatteessa samoja tehtäviä kuin 

koulukirjojen tehtäväkirjat, eli jo opittu asia pyritään sisäistämään toiston kautta. Näitä pelejä 

on hyvä käyttää opintojen kertausvaiheessa. Usein näissä peleissä on toimintapelien teema, 

jonka ajatellaan motivoivan oppilaita. Suurin ryhmä oppimispeleistä on tietokonepelejä, mutta 

on myös opetustarkoitukseen kehitettyjä lautapelejä. Viihteellisten oppimispelien ja 

pedagogisesti suunniteltujen pelien väliset erot ovat kaventuneet, pelinkehittäjät ja kasvattajat 

pyrkivät hyödyntämään toistensa osaamista pelejä suunnitellessaan. Peleillä on ominaisuuksia, 

jotka voivat tukea oppimista erittäin tehokkaasti. Oppiminen on aktiivinen toiminto, joten 

pelkkä tiedon ”syöttäminen” oppilaaseen ei riitä: oppilaan tulee itse aktiivisesti prosessoida 

oppimaansa. Pelit vaativat aktiivista toimintaa, joka siten tukee oppilaan aktiivista 

oppimisprosessia. Peleissä opittava asia on myös kontekstissa, joka on tärkeää jonkin asian 

ymmärtämisen ja omaksumisen kannalta. Kun oppilaille näytetään käytännössä jonkun 
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opittavan asian tärkeys ja kun he vielä itse pääsevät sitä kokeilemaan, jää asia huomattavasti 

paremmin mieleen (Saarenpaa, 2009).  

Mee Mee & kumppanit (2020) kertovat opetuksen pelillistämisen kehittävän oppilaiden 

luovuutta, kriittisyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja. Pelillistämisen avulla tunneista voi tehdä 

hauskempia, motivoivampia ja mielenkiintoisempia. Kun integroidaan kiinnostavia ja 

koukuttavia aktiviteetteja pelien muodossa opetettavaan asiaan, se parantaa oppilaan 

kiinnostusta opetettavaa asiaa kohtaan alitajuisesti. Opettajan täytyy olla kuitenkin tarkkana 

valitessaan pelejä, jotta ne kohtaavat tarpeeksi hyvin opetettavan asian kanssa (Mee Mee et al., 

2020). Pelillistämisen avulla on saatu positiivisia oppimistuloksia esimerkiksi puheen 

tuottamisessa, matematiikan ja geometrian oppimisessa ja musiikissa. (Huri & Çeliktürk-

Sezgin, 2020; Paule-Ruiz et al., 2017; Turgut & Dogan Temur, 2017). 
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4 Tutkimuksen toteutustapa 

Tutkimukseni toteutin toimintatutkimuksena tutkimusluokassa pelillistettyjä musiikinteorian 

oppitunteja pitäen, sekä samaan aikaan tutkimusaineistoa keräten. Halusin olla itse läsnä 

oppitunneilla, koska luokanopettajalle teknologian ja oppimispelien käyttäminen osana 

opetusta ei ollut luontevaa. Halusin myös itse nähdä käytännössä, kuinka hyvin suunnittelemani 

tunnit (ks. Liite 10) ja niille valitsemani oppimispelit toimivat käytännössä. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää, voiko oppimispelien käyttäminen alakouluikäisten 

musiikkiluokkalaisten opetuksen tukena parantaa heidän oppimistuloksiaan, motivaatiotaan ja 

innokkuuttaan musiikin perusteiden opiskelun tukena. 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena tuottaa tietoa siitä, voivatko erilaiset musiikkisovellukset ja 

oppimispelit auttaa oppilaita oppimaan musiikinteorian perusteita, sekä kokevatko oppilaat ja 

heidän luokanopettajansa niiden käyttämisen oppimisen tukena motivoivana. Lisäksi haluan 

tietää, onko musiikin opetuspelien käytöllä vaikutusta oppilaiden oppimistuloksiin. 

Tutkimustuloksia musiikin perusteita opettavat tahot voivat hyödyntää suunnitellessaan 

oppituntejaan. He voivat halutessaan ottaa tässä tutkimuksessa käytettyjä pelejä osaksi 

opetustaan musiikin perusteiden eri osa-alueita opettaessaan. 

Tutkijoiden (Cardona-Moltó et al., 2016; Järvilehto, 2014; Kladder, 2021) mielestä teknologia 

on nykypäivän koulussa vahvasti mukana opetusta tukemassa. Se voidaan ottaa osaksi opetusta 

käytännössä jokaisessa perusopetuksen oppiaineessa. Sitä ei kuitenkaan osata hyödyntää aina 

tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Useimpien oppiaineiden oppikirjoissa ei ehdoteta 

käytettäväksi tiettyjä iPad -sovelluksia, joiden avulla opettaja voisivat tuoda opetukseensa 

jotain uutta ja syventää niiden avulla lasten tietämystä asioista. Teknologiaorientoituneet 

opettajat löytävät todennäköisesti helpommin omaan opetukseensa sopivia sovelluksia, 

tietokoneohjelmia ja pelejä, mutta teknologiataidoistaan epävarmat jättävät usein tilaisuuden 

käyttämättä. Opetukseen sopivien sovellusten ja pelien etsiminen vaatii usein paljon työtä. 

Flow-kanava saavutetaan ihanteellisessa vireystilassa. Kun olemme riittävän virittäytyneitä 

vastaamaan haasteeseen, mutta emme käy ylikierroksilla emmekä ole stressaantuneilla olemme 

flow-tilassa, jatkuvan taitojen kasvun tilassa. Hyvät viihde- ja oppimispelit auttavat lapsia 

pääsemään flow-tilaan (Cardona-Moltó et al., 2016; Järvilehto, 2014; Kladder, 2021). 



31 

 

Järvilehto (2014) painottaa, että vaikka pelit voivat tarjota erinomaisen alustan oppiaineksen ja 

motivoivan oppimisen välittämiseen, pelit ovat vain yksi väline tulevaisuuden opettajan 

työkalupakissa. Oppiminen on tehokkaimmillaan silloin, kun se on monikanavaista ja 

sosiaalista: kun ihmiset kokoontuvat yhteen oppiakseen toisiltaan uusia asioita eri menetelmin. 

Kirjat, pelit, videot ja harjoitukset voivat vahvistaa oppimiskokemusta huomattavasti. Silloin 

sosiaalinen ympäristö kohottaa oppimisen aivan uudelle tasolle (Järvilehto, 2014, s. 109). 

Tutkimukseni aiheen perusteella muodostuivat seuraavat tutkimuskysymykset: 

Miten musiikin oppimispelit voivat tukea alakouluikäisten musiikkiluokkalaisten musiikin 

perusteiden oppimisen motivaatiota?  

Haluan tietää, millaiset oppimispelit motivoisivat sekä auttaisivat oppilaita parhaiten musiikin 

perusteiden eri osa-alueiden, tämän tutkimuksen kontekstissa nuotinluvun ja rytmidiktaattien 

opiskelussa. 

Millaiset musiikin oppimispelit motivoivat oppilaita parhaiten?  

Millaiset musiikin perusteita opettavat oppimispelit ovat sellaisia, jotka motivoisivat oppilaita 

pelaamaan niitä innokkaasti jopa vapaa-ajalla, heidän oppiessaan samalla musiikin perusteisiin 

kuuluvia asioita. 

Millaisia musiikin oppimispelejä opettajat valitsevat osaksi opetusta?  

Millaiset oppimispelit palvelisivat parhaiten opettajan tarpeita hänen opettaessaan musiikin 

perusteita ja mitkä he kokevat opettavaisimpina, oppilaita parhaiten innostavana ja 

motivoivimpina. Millaiset pelit ovat riittävän selkeitä, helppokäyttöisiä ja joiden käyttöönotto 

tunnilla ei vie liikaa aikaa, jotta myös teknologiaa vieroksuvat opettajat haluavat ottaa niitä 

osaksi opetustaan. 

4.2 Tutkimuskohde ja tutkittavat 

Tähän tutkimukseen osallistui 23 neljäsluokkalaista musiikkiluokan oppilasta, 18 tyttöä ja 5 

poikaa sekä heidän luokanopettajansa. Tämä nimenomainen luokka oli hyvä valinta 

tutkimuskohteekseni, koska opettaja oli käyttänyt oppimispelejä ja sovelluksia musiikinteorian 

opetuksen tukena hyvin vähän. 
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Tutkimukseni kohteena oli sekä opettajan että oppilaiden käsitykset, ajatukset ja kokemukset 

musiikin teoriaopetuksesta sekä opetuksen pelillistämisestä musiikin oppimispelien avulla 

ennen ja jälkeen tutkimusjakson. Käsityksiä ja ajatuksia kartoitin sekä opettajalle että oppilaille 

pidetyllä alku- ja loppukyselyllä. Oppilaille pidin myös alku- ja lopputestin, jonka tulosten 

perusteella halusin nähdä, tapahtuiko tutkimuksen aikana konkreettista oppimista. Kyselin 

myös opettaja ja oppilaiden tuntemuksia ja ajatuksia oppituntien aikana ja niiden jälkeen. 

4.3 Tutkimusmenetelmä: Laadullinen lähestymistapa 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut ennen kaikkea opettajan ja oppilaiden käsityksistä, 

ajatuksista ja kokemuksista aiheesta musiikkipelit opetuksen tukena. Tutkimuksessa kerättiin 

myös määrällistä tietoa, joten siinä käytetään monimenetelmäistä tutkimusotetta. Tutkimus 

asettuu laadullisen tutkimuksen kentälle ja se toteutetaan toimintatutkimuksena. Tutkimuksesta 

syntyneen aineiston lähestymistapa on laadullinen sisällönanalyysi. Sekä laadullista että 

määrällistä tietoa on analysoitu myös Eskolan & Suorannan (1998) määrittelemällä 

kvantifioivalla kvalitatiivisella analyysilla, koska olen halunnut eritellä tarkkoina lukuina 

aineistosta nousevia seikkoja (Eskola & Suoranta, 1998, s. 118-119). 

Puusan ja kumppaneiden (2020) mukaan laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tyypillisesti pyritään ymmärtämään tutkimuksessa tarkasteltavaa ilmiötä tutkimuksen kohteena 

olevien henkilöiden näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että ollaan kiinnostuneita tutkimuksen 

kohteena olevien henkilöiden kokemuksista, ajatuksista, tunteista ja niistä merkityksistä, joita 

ihmiset tutkimuksen kohteena olevalle asialle antavat. Kun tutkija tulkitsee aineistoa, hän pyrkii 

tuottamaan uusia näkökulmia aiheeseen. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään aineiston 

hankinnassa tavanomaisesti yksilöhaastatteluja, ryhmähaastatteluja, dokumenttiaineistoja tai 

havainnointia eri muodoissaan (Puusa et al., 2020, s. 10). 

Laadullisessa tutkimuksessa on Puusan ja kumppaneiden (2020)  mukaan tarkasteltava sitä, 

miten tutkijan omat näkemykset vaikuttavat havaintoihin ja millaisen osan tutkijan 

esiymmärrys saa tutkimuksessa. Ihmiset ymmärtävät asioita keskinäisten suhteiden ja kunkin 

yksityiskohdan ja kokonaisuuden välisenä relaationa. Vastatakseen kriittisen tiedeyhteisön 

tieteelliselle tutkimukselle asettamiin vaatimuksiin laadullisen tutkijan tulee perehtyä 

huolellisesti laadullisen tutkimuksen perusteisiin ja ominaispiirteisiin sekä tutkimusprosessiin, 

joka eroaa määrällisen tutkimuksen prosessista (Puusa et al., 2020, s. 57). 
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Laadullisen tutkimusmenetelmän erityispiirre on Vilkkan (2021b) mukaan se, että tavoitteena 

ei ole totuuden löytyminen tutkittavasta asiasta. Tavoitteena on tutkimisen aikana 

muodostuneiden tulkintojen avulla näyttää esimerkiksi ihmisen toiminnasta tai hänen 

tuottamistaan kulttuurituotteista jotain, joka on välittömän havainnon tavoittamattomissa. 

Laadullisen tutkimusmenetelmän luonteen ja tiedonintressin vuoksi tutkimuksessa korostuvat 

kolme näkökulmaa tutkimuskohteeseen. Nämä ovat konteksti, ilmiön intentio ja prosessi. 

Kontekstin ottaminen huomioon tarkoittaa, että tutkija ottaa selvää ja kuvaa 

tutkimustekstissään, millaisiin yleisiin esimerkiksi sosiaalisiin, kulttuurisiin, historiallisiin ja 

ammatillisiin yhteyksiin tutkittava asia tai ilmiö liittyy. Kuvaus edellyttää ilmiön tai asian 

esiintymisympäristön tai toimintaympäristön kuten ajan, paikan ja sosiaalisen verkoston 

kuvaamista. Tutkija kuvaa myös millainen on tutkimustilanne, jossa tutkimusaineistoa 

kerättiin. Intention huomioon ottaminen tarkoittaa, millaisia motiiveja tai tarkoitusperiä 

tutkittavan ilmaisuun tai tekemiseen liittyy. Laadullisen tutkimusmenetelmän prosessi 

tarkoittaa tutkimusaikataulun ja tutkimusaineiston tuotantoedellytysten suhdetta tutkijan 

tutkittavaa asiaa koskevaan ymmärtämiseen. Tutkittavan antaman tiedon tunnistaminen ei vielä 

merkitse tutkittavan tuottamien merkityssuhteiden ymmärtämistä (Vilkka, 2021b, s. 94-98). 

Heikkisen (2018) mukaan tavallisesti tutkimuksen voi kiteyttää kysymykseen, kuinka asiat 

ovat. Toimintatutkimuksen intressi on pikemminkin selvittää, kuinka asioiden tulisi olla. Miten 

toivottava asiantila saadaan aikaan ja millaista tietoa kehittämisen tueksi tarvitaan? Ei siis 

tavoitella tietoa vain tietämisen vuoksi vaan sellaista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa 

käytänteitä. Toimintatutkimusta on tehty useilla yhteiskunta- ja ihmistieteiden alueilla. 

Erityisen suosittua se on ollut koulutuksen ja kasvatuksen alalla. Tähän on useita syötä. 

Toisaalta koulu on ihmisten muodostama sosiaalinen yhteisö, jonka toiminnan kehittämiseksi 

toimintatutkimusta on luonteva käyttää. Toisaalta oppiminen ja kehittyminen ovat koko 

toimintatutkimuksen ytimessä (Heikkinen, 2018, s. 182-186). 

Perinteisesti tutkimuksessa on Heikkisen (2018) mukaan pyritty objektiiviseen tietoon, jolloin 

tutkija tulkitsee kohdettaan tietyn välimatkan päästä. Toimintatutkimus kääntää asetelman 

päälaelleen: siinä tutkija on mukana yhteisössä, jota hän tutkii. Hän ei pyrikään tarkastelemaan 

toimintaa ”sellaisena kuin se on” ilman hänen läsnäoloaan vaan tekee itse aloitteita ja vaikuttaa 

kohdeyhteisössään. Tätä muutokseen tähtäävää väliintuloa tutkimuksessa kutsutaan 

muutosinterventioksi. Koska toimintatutkija ei ole puolueeton tarkastelija vaan toimiva 

subjekti, joka tulkitsee sosiaalista tilannetta omasta näkökulmastaan, hänen saavuttamansa tieto 

ei voi olla objektiivista sanan varsinaisessa merkityksessä (Heikkinen, 2018, s. 190). 
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Taulukko 1.  Tiedon intressit toimintatutkimuksessa (Zuber-Skerritt, 2005). 

 

Tutkimukseni päämääränä on tuoda uudenlaista tietoisuutta opettajalle, auttaen häntä 

vapautumaan perinteisistä itsestään selvinä pidetyistä ajatusmalleista ja -ideologioista. Toimin 

tutkimukseni aikana muutosagenttina ja osallistujana, joten lähimpänä tiedon intressini näistä 

vaihtoehdoista asettuu mielestäni kriittiseen orientaatioon. 

Tuomi & Sarajärvi (2018) kertovat kirjassaan sisällönanalyysistä. Heidän mukaansa 

sisällönanalyysiä voidaan pitää paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena 

kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sen avulla voidaan tehdä 

monenlaista tutkimusta. Sisällönanalyysin menetelmällä voidaan analysoida dokumentteja 

systemaattisesti ja objektiivisesti. Dokumentti on tässä yhteydessä hyvin väljässä 

merkityksessä: esimerkiksi kirjat, artikkelit, päiväkirjat, kirjeet, haastattelu, puhe, keskustelu, 

dialogi, raportit ja miltei mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali voi olla 

dokumentti (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 78-87). 
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Alku- ja lopputesti, jotka pidin oppilaille tutkimukseni aikana, antavat kvantitatiivista tietoa 

oppilaiden musiikin perusteiden oppimisesta sekä oppimisen motivaatiosta 

musiikkiteknologiaa hyödynnettäessä. Testien vertailu toisiinsa on olennainen osa 

tutkimustani, koska pelkästään oppilaille ja opettajalle tehdyt kyselyt aiheesta eivät mielestäni 

kerro sitä, onko konkreettista oppimista tapahtunut. Eniten olen joka tapauksessa kiinnostunut 

siitä, miten oppilaat ja opettaja kokevat alku- ja loppukyselyn perusteella musiikin teorian 

opiskelun ja teknologian käyttämisen ennen tutkimustani, sekä sen jälkeen. 

Tutkimukseeni valitsin monipuolisesti erilaisia mobiililaitteilla ja tietokoneilla pelattavia 

pelejä. Nuotinluvun harjoitteluun loin pelejä valmiisiin pelipohjiin Wordwall.net -sivustolla. 

Suomessa käytettävä Helmholtzin merkintätapa ei ole yleisesti käytössä maailmalla, kuten jo 

johdannossa mainitsin. Tämän vuoksi valmiita pelejä, joissa nuotit erotetaan toisistaan 

oktaavialoilla, ei löytynyt. Pelien suuri määrä ja erilaisuus mahdollisti sen, että pystyin 

oppilaiden ja opettajien kyselyjen vastausten perusteella määrittelemään ja pohtimaan, millaisia 

ominaisuuksia tutkittavien mielestä hyvät musiikin oppimispelit sisältävät, sekä millaiset pelit 

ovat heidän mielestään huonoja.  

4.4 Aineistonkeruumenetelmät 

Aiempien tutkimusten ja teoriaosuuden tiedonhankintaan käytin yliopiston kirjastoa sekä 

kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja. Tietokannat joita käytin olivat Ebsco Databases, 

ProQuest, Google Scholar, Scopus ja Oula-Finna. Aineiston luotettavuutta analysoin ennen sen 

lukemista tarkistamalla, onko se vertaisarvioitu. Katsoin myös minkä arvosanan lehti tai 

julkaisu oli saanut Julkaisufoorumissa. Lisäksi katsoin, kuinka usein tekstiin oli viitattu. Suljin 

pois kaikki artikkelit, jotka eivät täyttäneet näitä kriteereitä. Tämän jälkeen luin ensiksi 

tutkimusten ja artikkelin tiivistelmän pohtien, olisiko niissä sellaista tietoa, mikä vastaisi jollain 

lailla tutkimuskysymyksiini, ennen kuin lisäsin ne lähdeluettelooni. Pyrin, että kirjoittaisin 

tutkielmaani löytämistäni artikkeleista ja tutkimuksista olennaisimman sisällön. 

Oppilailta ja opettajilta keräsin dataa alku- (ks. Liitteet 3-5) ja loppukyselyillä (ks. Liitteet 8-

10). Tämän lisäksi pidin oppilaille pienimuotoisen alku- (ks. Liitteet 6-7) ja lopputestin (ks. 

Liitteet 7 & 11) tutkimuksen aikana. Tutkimukseni kohteena oli opettajan ja oppilaiden 

käsitykset, ajatukset ja kokemukset musiikin teoriaopetuksesta sekä opetuksen pelillistämisestä 

musiikkipelien avulla ennen ja jälkeen tutkimusjakson. Tarkkailin myös aktiivisesti oppilaiden 
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ja opettajan innokkuutta opetustani ja sovelluksia kohtaan tutkimuksen aikana. Jokaisen tunnin 

jälkeen kyselin myös oppilaiden ja opettajan fiiliksiä. 

Tutkimuksen aikana keskityin musiikin perusteista (ks. Liite 2) kahteen osa-alueeseen, 

rytmidiktaatteihin ja nuottien harjoitteluun oktaavialoineen. Luokanopettaja kertoi oppilailla 

olevan suuria eroja taitotasossaan musiikin perusteiden osalta erityisesti nuotinluvussa ja 

rytmidiktaattien osaamisessa. Tämän vuoksi päädyimme siihen, että keskittyisin tutkimukseni 

oppitunneilla juuri näiden osa-alueiden opettamiseen oppimispelien avulla. 

Musiikkiluokkalaiset (n=23) osallistuvat musateorian tunneille puolikkaina ryhminä (n=12). 

Kaiken kaikkiaan kummankin ryhmän kanssa näiden osa-alueiden harjoitteluun keskityttiin 

yhteensä 7 oppitunnin (45 minuuttia per oppitunti) ajan. Tutkimuksessa hyödynnettiin älytaulua 

koko luokan yhteisissä pelihetkissä ja ohjeistuksessa, läppäreitä nettisivuilla olevien pelien 

pelaamiseen ja iPadeja, joilla oppilaat pelasivat niihin asennettuja musiikkipelejä sekä QR-

koodien takana olevia pelejä. 

Haastattelun ja kyselyn idea on Tuomen & Sarajärven (2018) mukaan hyvin yksinkertainen. 

Kun haluamme tietää mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii, on järkevää 

kysyä asiaa häneltä. Kysely toteutetaan joko valvotussa ryhmätilanteessa tai kotona. Hirsijärven 

& Hurmeen (2001) mukaan lomakehaastattelu tai lomakekysely on käytännössä useimmiten 

kvantitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä. Lomakekyselyä on myös mahdollista 

käyttää laadullisessa tutkimuksessa, ja haastatellut henkilöt tai kyselyyn vastanneet henkilöt 

voidaan vastaustensa perusteella tyypitellä laadullisiin luokkiin (esimerkiksi asiasta hyvin 

kiinnostuneisiin, jonkin verran kiinnostuneisiin ja heihin, joita ei kiinnosta). Toisinaan 

lomakehaastatteluihin sisällytetään myös avoimia kysymyksiä, jotka voidaan käsitellä 

laadullisesti tai määrällisesti luokittelemalla vastaukset jälkikäteen. Avoimien kysymysten 

määrä ja vastausten laajuus määrittää sen, voiko strukturoidun aineiston avovastauksia soveltaa 

laadullisen analyysin tarpeisiin. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 44-65; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 65-66). 

Tutkimuksessani oleva alku- ja loppukysely toteutettiin lomakekyselynä valvotussa 

ryhmätilanteessa. Opettaja ja oppilaat valitsivat osassa kysymyksistä valmiista 

vastausvaihtoehdoista heidän omasta mielestään kuvaavimmat. Kyselyssä oli myös avoimia 

kysymyksiä, joihin tutkittavat saivat vastata omin sanoin. 
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4.5 Aineiston analyysimenetelmät 

Tutkimukseni analyysimenetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysiä. Olen kiinnostunut 

ennen kaikkea siitä, miten oppilaat kokevat ja käsittävät omasta näkökulmastaan musiikin 

teorian opiskelun ja pelien ja sovellusten käyttämisen opiskelun tukena ennen tutkimusta, sekä 

tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksen aluksi ja lopuksi pitämäni lomakekysely avoimilla 

kysymyksillä on tutkimusaineistona sellaista, jota voi käsitellä sisällönanalyysin keinoin. 

Haluan tutkia, kuinka paljon oppilaiden käsityksissä tähän aiheeseen liittyen on eroja ja 

yhtäläisyyksiä. Minua kiinnostaa myös opettajan kokemukset musiikin teorian opettamisesta, 

teknologian käyttämisestä opetuksen tukena, sekä hänen mielipiteensä musiikkipelien- ja 

sovellusten käyttämisestä opetuksen tukena ennen ja jälkeen tutkimuksen. 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on Eskolan & Suorannan (1998) mukaan luoda 

aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysillä pyritään 

aineisto tiivistämään kadottamatta silti sen sisältämää informaatiota: päinvastoin pyritään 

informaatioarvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. 

Laadullisen tutkimuksen ongelmallisin vaihe on tulkintojen tekeminen. Tähän vaiheeseen ei ole 

olemassa oikeastaan minkäänlaisia muodollisia ohjeita. Tulkintojen hedelmällisyys ja osuvuus 

on lopulta kiinni tutkijan tieteellisestä mielikuvituksesta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 100-104). 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan aineiston sisällönanalyysi on karkeasti kolmivaiheinen 

prosessi: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) 

abstrahointi eli teoreettisen käsitteiden luominen. Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on 

alkuperäisdatan pelkistäminen (redusointi) siten, että aineistosta karsitaan tutkimukselle 

epäolennainen pois. Pelkistäminen voi tapahtua siten, että auki kirjoitetusta aineistosta etsitään 

tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 91-92). 

Tämän jälkeen seuraa aineiston klusterointi eli ryhmittely. Aineistosta koodatut 

alkuperäisilmaukset käydään läpi tarkasti, ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/tai 

eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja 

yhdistetään eri luokiksi, jotka muodostavat alaluokat. Alaluokat nimetään luokan sisältöä 

kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, 

piirre tai käsitys. Luokittelussa aineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään 

yleisimpiin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 92). 
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Aineiston klusterointia seuraa aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen, jossa erotetaan 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan 

teoreettisia käsitteitä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 93). 

 

Kuva 2. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 92). 

Laadulliseen aineistoon voi Eskolan & Suorannan (1998) mielestä soveltaa myös määrällistä 

analyysiä. Alkeellisimmillaan aineiston määrällinen käsittely on tuotosten pituuksien 

laskemista, luokittelemista erilaisten tekijöiden mukaan eri luokkiin jne. Jos haluaa, voi eritellä 

tarkkoina lukuina aineistosta nousevia seikkoja. Voi verrata eri ryhmiltä kerättyjä vastauksia 

tai etsiä vastauksissa tapahtumiin vaikuttaneita tekijöitä, luokitella ja laskea niitä. Yleisesti 

ottaen kvantifioiva kvalitatiivinen analyysi on vaihtoehto silloin, jos ajattelee perinteisen 

kvalitatiivisen analyysin olevan liian löysää, mutta ei halua kuitenkaan tehdä täysin 

kvalitatiivista tutkimusta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 118-119). 
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Taulukko 2. Alkukyselyn muuttaminen sisällönanalyysin muotoon. Alla esimerkki 

tutkimusaineistoni pelkistämisestä Tuomen & Sarajärven (2018) analyysiprosessin mukaisesti. 

Kysymys Oppilaan vastaus Pelkistetty vastaus Alaluokka 

Haluaisitko 
opiskella 
musateoriaa 
enemmän 
tietokoneella ja 
iPadilla? Kerro 
myös lyhyesti 
miksi. 

O1: "Se ois 
varmaan vähän 
kivempaa" 

Kivempaa 

Kivaa ja 
hauskempaa 

 

O2: "Oishan se 
kivaa vaihtelua" 

Kivaa 
 

 

O3: "Koska 
tietokoneella ja 
iPadilla on kiva 
opiskella." 

Kivaa 

 

 

 

 
O4: "Koska se on 
superisti 
hauskempaa" 

Hauskempaa 

 

 
 

Taulukko 3. Alla esimerkki tutkimusaineistoni pelkistämisestä ja ryhmittelystä. 

Yläluokka Alaluokat Ilmauksia (kpl) 

Miksi enemmän 
Ipadilla ja 
tietokoneella? 

Kivaa ja hauskempaa 17 

Opettavaista 6 

Pelit on parempia kuin kirjat 1 

Välitön palaute 1 

Helpompi oppia 1 

Rytmipelit on hauskoja 1 

Kiinnostavaa 1 

Vähemmän kirjoittamista 1 

Oman kielen opiskelu tärkeämpää 1 

Paperille mukavempi tehdä tehtäviä 1 

 

Taulukko 4. Alla esimerkki aineiston abstrahoinnista eli käsitteellistämisestä. 

Yläluokka Alaluokat Ilmauksia (kpl) 

Motivaatio 

Kivaa ja hauskempaa 17 

Pelit on parempia kuin kirjat 1 

Välitön palaute 1 

Rytmipelit on hauskoja 1 

Kiinnostavaa 1 

Oppiminen 

Opettavaista 6 

Helpompi oppia 1 

Oman kielen opiskelu tärkeämpää 1 

Opetusmenetelmä 
Vähemmän kirjoittamista 1 

Paperille mukavempi tehdä tehtäviä 1 
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4.6 Menetelmiin liittyvä luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen keskeinen ominaispiirre on Puusan & kumppaneiden (2020) mukaan 

se, että laadullinen tutkimus perustuu ihmisten subjektiivisten kokemusten ja näkemysten 

tarkasteluun. Tämä asettaa omat haasteensa tutkimukselle ja on luonnollisesti herättänyt 

keskustelua laadullisen tutkimuksen uskottavuudesta ja luotettavuuskysymyksistä. 

Tutkimuksessa on tarkasteltava muun muuassa teorian, empirian ja käytännön yhteyttä (Puusa 

et al., 2020, s. 57). 

Analyysilla luodaan Tuomen & Sarajärven (2018) mielestä selkeyttä aineistoon, jotta voidaan 

tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston laadullinen käsittely 

perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, 

käsitteellistetään ja kootaan uudestaan tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Tutkijana olet 

lukijoillesi velkaa uskottavan selityksen aineiston kokoamisesta ja analysoinnista. 

Tutkimustulokset tulevat selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi, kun tekemiset kerrotaan 

yksityiskohtaisen tarkasti. Tutkijan tulee antaa lukijoille riittävästi tietoa siitä, miten tutkimus 

on tehty, jotta lukijat voivat arvioida tutkimuksen tuloksia (Tuomi & Sarajärvi, 2018 s. 91; 122). 

Olen pyrkinyt selittämään mahdollisimman tarkkaan, miten olen aineistoni analysoinut 

laadullisen sisällönanalyysin prosessin mukaisesti. 

Eskola & Suoranta (1998) nostavat esiin, kuinka kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu 

jatkuvasti pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja näin ottamaan yhtä aikaa kantaa sekä analyysin 

kattavuuteen että tekemänsä työn luotettavuuteen. Kvantitatiivisessa analyysissa tutkijan apuna 

eivät ole muuta kuin omat tai tutkijakollegoiden ennakko-oletukset, arkielämän peukalosäännöt 

ja enemmän tai vähemmän vahva teoreettinen oppineisuus. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

pääasiallisin luotettavuuden kriteeri onkin tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi 

koskee koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta, 1998, s. 151-153). 

Opinnäytetyössä työn tekijän toiminta vaikuttaa Vilkkan (2021a) mukaan luotettavuuteen muun 

muuassa siinä, millainen on valitsemasi aineiston ja lähteiden laatu. Edellisessä korostuu 

aineiston kokoamisen huolellinen suunnittelu ja toteutus, jälkimmäisessä taas käyttämäsi 

lähdekritiikin taso. Opinnäytetyön luotettavuuden arvioinnissa korostuu läpi prosessin 

järjestelmällinen ja johdonmukainen työskentely. Työskentelyn aikana arviointi tarkoittaa 
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refleksiivistä otetta, eli arvioit kaiken aikaa valintojesi joukkoa, valintojen johdonmukaisuutta 

ja tarkoituksenmukaisuutta suhteessa kohteeseen ja tavoitteisiisi sekä sitä, miten perustelet 

valintasi. Moni valinta saattaa resonoida tekijän päässä olevan idean ja tavoitteen kanssa, mutta 

se ei kuitenkaan vielä tarkoita. että valinnat ovat tarkoituksenmukaisia ja johdonmukaisia 

aiempien valintojesi kanssa tai kohteen kannalta (Vilkka, 2021a, s. 132). Aineiston ja lähteiden 

laatua olen pyrkinyt tarkkailemaan koko tutkimuksen teon ja gradun kirjoittamisen ajan 

monipuolisesti. Laaduntarkkailuprosessi on kerrottu tarkkaan kappaleessa 4.2. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole Tuomen & Sarajärven (2018) sekä 

Puusan & kumppaneiden (2020) mukaan olemassa yksiselitteisiä ohjeita, mutta sitä on 

mahdollista tarkastella monen eri teorian näkökulmasta. tarkentavat, että luotettavuutta tulee 

arvioida kokonaisuutena, jonka keskiössä on tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus eli 

koherenssi. Tuomi ja Sarajärvi painottavat luotettavuuden arvioinnissa tutkimuksen kohdetta ja 

tutkimuksen tarkoitusta (Puusa et al., 2020, s. 179; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 149-163). 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan luotettavuuden arviointia tulee tarkastella muun muassa 

seuraavilla kriteereillä: tutkimuksen kohde ja tarkoitus, sitoumus tutkijana tutkimuksessa, 

aineiston keruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-suhde ja tutkimuksen 

luotettavuus. Seuraavaksi arvioin oman tutkimukseni luotettavuutta näiden kriteerien avulla 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 163-164).  

Tutkimukseni aiheen valitsin itseäni kiinnostavien asioiden perusteella. Tämä on motivoinut 

minua koko graduprosessin ajan, tutkimuksen teosta kirjoitusvaiheeseen. Olen siis sitoutunut 

tutkimuksen tekoon. Omien ennakkokäsitysten en ole antanut liikaa vaikuttaa 

tutkimustilanteessa, vaan annoin tilaa oppilaiden mielipiteille ja ajatuksille. Ennen tutkimuksen 

aloittamista oppilaat allekirjoittivat tutkimuslupalapun (ks. Liite 1) huoltajiensa kanssa. Tässä 

tutkimusluvassa kerroin tarkkaan mitä aion tutkimuksessani tehdä ja miten siitä saatavaa dataa 

käsittelen. Painotin käsitteleväni tutkimuksessa syntyvää aineistoa niin, että niistä ei voi 

tutkittavia tunnistaa. Muistutin myös, että tutkittavat saavat keskeyttää halutessaan 

osallistumisensa tutkimukseen milloin tahansa. 

Tutkimukseeni osallistui 23 neljäsluokkalaista musiikkiluokan oppilasta.  Tunsin heidän 

opettajansa entuudestaan. Muuten oppilaat olivat minulle tuntemattomia. Kävin jo aiemmin 

syksyllä esittäytymässä luokassa oppilaille ja kerroin pääpiirteittäin, mitä olin heidän 

luokkaansa menossa tekemään. Samalla jaoin oppilaille ja heidän vanhemmilleen 



42 

 

allekirjoitettavaksi tutkimuslupalaput. Painotin tässä vaiheessa sitä, kuinka tulisin esittelemään 

tulokset mahdollisimman anonyymisti.  

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) mukaan ihmistieteellisen tutkimuksen eettistä 

ennakkoarviointia tulee pyytää ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta, jos tutkittaville esitetään 

poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, puututaan tutkittavan fyysiseen koskemattomuuteen, 

tutkittavalle aiheutuu henkistä vaaraa tai haittaa, tutkimuksen kohteena ovat alaikäiset, 

tutkimukseen osallistuva ei itse anna suostumusta ja tutkimuksen toteuttaminen voi olla 

turvallisuusuhka (TENK, 2019, s. 14-16). Tähän tutkimukseen ei tarvittu eettistä 

ennakkoarviointia. Otin kuitenkin huomioon sen, että tutkimukseeni osallistujat ovat alaikäisiä. 

Tämän vuoksi toin tutkimuksen aluksi ja sen aikana tarkkaan selväksi mitä aion tutkia ja miksi. 

Painotin myös, että kaikki tutkimuksesta saatu data käsitellään nimettömänä ja tutkittavia ei voi 

näin mitenkään tunnistaa tuloksista.  

Koin, että puolistrukturoitu kysely oli sopiva aineistonkeruumenetelmä tutkimukselleni, sillä 

se siinä on tilaa myös oppilaiden omille ajatuksille. Tavoitteenani oli, että jokainen oppilas 

kokee olonsa mukavaksi tuntien aikana sekä heidän omat mielipiteensä tärkeäksi tutkimuksen 

kannalta. 

4.7 Tutkimuksessa käytetyt pelit  

Tässä luvussa on listattuna pienen esittelyn kera kaikki tutkimuksessani oppitunneilla (7 x 45 

minuuttia) käyttämäni opetuspelit. Osaa peleistä pelattiin koko ryhmän kanssa yhdessä, osaa 

oppilaat pelasivat itsenäisesti. Käytännön toteutuksen eteneminen näkyy tuntisuunnitelmassa 

(ks. Liite 12). 

 

Kuva 3. The Rhythm Trainer 
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The Rhythm Trainer (https://www.therhythmtrainer.com/) -pelissä voi harjoitella 4/4-

rytmidiktaatteja kahdella eri tavalla. A-pelimuodossa kuunnellaan ensin rytmi, jonka jälkeen se 

rakennetaan rytmipalikoista tyhjään laatikkoon. Tämän jälkeen pelaaja voi tarkastaa, rakensiko 

hän kuullun rytmin oikein. Pelaajan antaessa väärän vastauksen peli näyttää oikean rytmin, jota 

pelaaja voi verrata antamaansa vastaukseen. B-pelimuodoissa rytmi on valmiina laatikossa. 

Pelaajan tehtävänä on kuunnella ja valita neljästä eri vaihtoehdosta rytmi, joka laatikossa on 

esitetty. Pelin haastetta voi lisätä nopeuttamalla tempoa ja ottamalla mukaan lisää rytmejä ja 

taukoja. 

 

Kuva 4. XBEATS 

XBEATS (iOS) (https://apps.apple.com/us/app/xbeats-a-music-puzzle-game/id886073438) -

pelissä pelaajan tehtävänä on lisätä ruudukkoon laatikoissa olevia rytmejä niin, että rytmien 

yhteenlaskettu määrä on sekä vaaka- että pystysuunnassa yhtä paljon. Kuvassa olevassa 

kentässä pitää saada yhteensä ¾ rytmiä sekä poikittain että pystysuunnassa. Pelissä harjoitellaan 

samalla tavalla myös 2/4 & 4/4 tahtilajissa. Peli tarjoaa hyvät mahdollisuudet eriyttää opetusta 

sekä ylös-, että alaspäin. 

https://www.therhythmtrainer.com/
https://apps.apple.com/us/app/xbeats-a-music-puzzle-game/id886073438


44 

 

 

Kuva 5. Rhythm Puzzles 

Rhythm Puzzles (https://trainer.thetamusic.com/en/content/html5-rhythm-puzzles) -pelissä 

pelaajan tehtävänä on sijoittaa pelissä kuuluvat 2/4 rytmit mustiin laatikoihin. Mustien 

laatikoiden ympärille ilmestyvät keltaiset ääriviivat kertovat pelaajalle, minkä laatikon rytmi 

juuri sillä hetkellä kuuluu. 

 

Kuva 6. Rhythm Cat 

Rhythm Cat (Android & iOS) (https://apps.apple.com/us/app/rhythm-cat-read-

music/id583711348) -pelissä pelaajan tehtävänä on painella rytminappia taustamusiikin 

tahdissa nuotin keston verran. Pelissä on paljon kenttiä ja hyvät eriyttämismahdollisuudet. 

Haastavimmissa kentissä on käytössä kolme eri nappia, joita pelaajan täytyy painella oikeaan 

aikaan kappaleen rytmissä pysyen. 

https://trainer.thetamusic.com/en/content/html5-rhythm-puzzles
https://apps.apple.com/us/app/rhythm-cat-read-music/id583711348
https://apps.apple.com/us/app/rhythm-cat-read-music/id583711348
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Kuva 7. Rhythm Reader 

Rhythm Reader (https://trainer.thetamusic.com/en/content/html5-rhythm-reader) – pelissä 

tehtävänä on klikkailla hiirellä viivastolla näkyvä rytmi rytmissä pysyen. Pelaajan täytyy ottaa 

huomioon nuottien aika-arvot. 

 

Kuva 8. Rhythm Repeat. 

Rhythm Repeat (https://trainer.thetamusic.com/en/content/html5-rhythm-repeat) -pelissä 

pelaajan tehtävänä on klikkailla hiirellä kuultu melodia rytmissä pysyen. Melodia soi 

eripituisina nuotteina. 

https://trainer.thetamusic.com/en/content/html5-rhythm-reader
https://trainer.thetamusic.com/en/content/html5-rhythm-repeat
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Kuva 9. 4 Four Beat. 

4 Four Beatissa (https://4four.io/rhythm/beat/setup) tehtävänä on kuunnella rytmi ja rakentaa 

se viivastolle rytmipalikoista. Pelissä on runsaasti säädettäviä asetuksia, joiden avulla opetusta 

voidaan eriyttää todella monipuolisesti rytmejä ja taukoja lisäten sekä tahtilajia vaihtaen. 

 

Kuva 10. Oktaavialapelejä Wordwall.net - sivustolla. 

Oktaavialapelit ovat minun itseni luomia pelejä Wordwall -sivustolle. (https://wordwall.net/) 

Wordwall -sivustolla käyttäjät voivat luoda erilaisia opetuspelejä valmiisiin pelipohjiin. Pelin 

tekijä määrittelee itse, millaisia asioita hän haluaa peleihin liitetyissä tehtävissä kysyä. 

Wordwall -sivuston hienous on siinä, että voit vaihtaa pelattavan pelin yhdellä klikkauksella 

täysin erilaiseksi peliksi. Jokaiseen erilaiseen peliin ei siis tarvitse määritellä opeteltavia asioita 

uudestaan. Näissä peleissä opetellaan nuotteja oktaavialoineen. Tein pelit itse, koska en 

https://4four.io/rhythm/beat/setup
https://wordwall.net/
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löytänyt mitään sivustoa, sovellusta tai peliä, joissa olisi nuottien tunnistamisen lisäksi pitänyt 

tietää myös oktaaviala. Peleissä on ranking-lista, joka osaltaan voi motivoida oppilaita 

yrittämään pelejä aina uudestaan, jotta he saisivat tehtyä niissä uuden ennätyksen. Oppilaat 

pääsevät pelaaman pelejä QR-koodien avulla (ks. Liite 12). Oppilaat etenevät peleissä taso 

kerrallaan eteenpäin näyttäen tason läpäistessään opettajalle, kuinka paljon he ovat saaneet 

nuoteista oikein. Tämän perusteella opettaja päättää, päästääkö hän oppilaat seuraavalle tasolle, 

vai pitääkö hänen pelata peli vielä uudestaan läpi. Samalla tasolla on erilaisia pelejä tuomassa 

monipuolisuutta. Samaa asiaa siis opetellaan erilaisten pelien avulla. Eriyttäminen onnistuu 

näiden pelien avulla hyvin. Opettaja voi antaa pelin kenttiä myös kotiläksyksi, sillä oppilaat 

voivat pelata pelejä QR-koodien avulla myös omilla puhelimilla. 

 

Kuva 11. Note Identification 

Note Identification (https://www.musictheory.net/exercises/note) -pelissä tehtävänä on 

tunnistaa viivastolla näkyvä nuotti (ilman oktaavialaa). Pelissä on runsaasti erilaisia asetuksia, 

joita säätämällä pelaamista voidaan eriyttää. Nuottiavaimia löytyy perinteisen G- ja F-avaimen 

lisäksi esim. altto, tenori, sopraano ja mezzo-sopraano. Pelissä on haastemoodi jossa 

määritetään aikaraja. Pelaajan tehtävänä on tällöin tunnistaa mahdollisimman monta nuottia, 

ennen kuin aika kuluu loppuun. 

https://www.musictheory.net/exercises/note
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Kuva 12. Treble Cat 

Treble Cat (Android & iOS) (https://apps.apple.com/us/app/treble-cat-lite/id846013030) -

pelissä nuottiviivastolla liikkuu nuotteja oikealta vasemmalle. Pelaajan tehtävänä on kerätä 

kaikki ylhäällä ilmoitetut nuotit näpäyttämällä nuotteja. Pelaajan valitessa väärän nuotin tai jos 

nuotti ehtii törmätä punaiseen viivaan, hänen ajastaan lähtee siivu pois. Jokaisella tasolla pitää 

kerätä tietty määrä oikeita nuotteja aikarajan sisällä, jotta voi edetä seuraavalle tasolle. Pelin 

haaste kasvaa ja se nopeutuu koko ajan pidemmälle mentäessä. 

https://apps.apple.com/us/app/treble-cat-lite/id846013030
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5 Tutkimustulokset 

Tutkimustuloksissani käyn ensiksi läpi oppilaille ja opettajalle pitämäni alkukyselyt. Olen 

analysoinut ne laadullisen sisällönanalyysin mukaisesti sekä koostanut vastauksista erilaisia 

taulukoita ja kaavioita. Tämän jälkeen seuraa tulosten koonti ja tulkinta. Sekä alku- että 

loppukyselyn analyysin jälkeen seuraa tulosten koonti ja niistä tekemäni johtopäätökset. 

Tutkimustuloksiini olen liittänyt mukaan suoria lainauksia. Näihin lainauksiin osallistujat on 

merkitty erilaisin koodein anonymiteetin suojelemiseksi. Oppilaat olen merkinnyt lainauksissa 

tunnuksilla O1, O2, O3, ja niin edelleen. Opettajan olen merkinnyt tunnuksella OP.  

5.1 Alkukysely 

Tutkimuksen aluksi pidin oppilaille alkukyselyn (ks. Liite 3), jonka avulla kartoitin heidän 

ajatuksiaan musiikinteorian opiskelua sekä musiikkiteknologiaa- ja pelejä kohtaan. Alkukysely 

toteutettiin lomakekyselynä, jossa oli valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi myös avoimia 

kysymyksiä. Alkukyselyyn osallistuneet oppilaat (n=23) tekivät sen valvotussa 

ryhmätilanteessa. Opettajalle pidin oman alkukyselyn (ks. Liite 4), jossa kyselin samoja asioita 

opettamisen näkökulmasta. Molemmat alkukyselyt on luokiteltu Tuomen & Sarajärven (2018, 

s. 89-93) laadullisen sisällönanalyysin prosessia noudattaen. 

5.1.1 Kokemukset musiikin perusteiden oppimisesta: Alkukysely oppilaille 

Kaavio 1. Oppilaiden (n=23) ajatukset musiikinteorian opiskelun mukavuudesta. 

 

9%

65%

26%

Musiikinteorian opiskelu

Tosi mukavaa Ihan mukavaa Tylsää
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Kaavio 2. Oppilaiden (n=23) ajatukset halukuudesta pelata enemmän musiikin oppimispelejä. 

 

Kaaviossa 1 muodostui yläluokka ”Musiikinteorian opiskelu” pohjautuen oppilaille esitettyyn 

kysymykseen ”Onko musateorian opiskelu mukavaa?” Kaaviossa 2 ”Musiikin oppimispelit” 

taas muodostui kysymyksestä ”Haluaisitko opiskella musateoriaa enemmän tietokoneella ja 

iPadilla?”. Näihin kysymyksiin oppilaat vastasivat värittämällä yhden, kaksi tai kolme tähteä. 

Tähdille oli määritelty niiden määrää vastaava käsite, joista muodostuivat alaluokat (ks. Liite 

3). 

Oppilaista suurin osa piti musiikinteorian opiskelua joko tosi mukavana tai ihan mukavana 

ennen tutkimusta. Tämä kertoo heidän haluavan oppia sitä. Suurin osa oppilaista haluaisi pelata 

musiikinteorian tunneilla enemmän musiikin oppimispelejä. Oppilaat pitävät pelaamisesta ja 

haluaisivat opetella musiikinteorian asioita pelaamalla. 

  

22%

70%

8%

Musiikin oppimispelit

Haluaisin tosi paljon enemmän Haluaisin enemmän En haluaisi
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Taulukko 5. Musateoria tietokoneella ja Ipadilla. 

Yläluokka Alaluokat Ilmauksia (kpl) 

Motivaatio 

Kivaa/hauskempaa 17 

Pelit on parempia kuin kirjat 1 

Välitön palaute 1 

Rytmipelit on hauskoja 1 

Kiinnostavaa 1 

Oppiminen 

Opettavaista 6 

Helpompi oppia 1 

Oman kielen opiskelu tärkeämpää 1 

Opetusmenetelmä 

Vähemmän kirjoittamista 1 

Paperille mukavampi tehdä tehtäviä 
Ruudusta menee pää sekaisin 
Kirjasta selkeämpää harjoitella 

1 
1 
1 

 

Kaavio 3.  Yläluokkien jakautuminen prosentuaalisesti. 

 

Yläluokat ”Motivaatio”, ”Oppiminen” ja ”Opetusmenetelmä” jaettiin taulukossa 5 oppilaiden 

(n=23) vastausten perusteella kysymykseen ”Miksi haluaisit opiskella musateoriaa enemmän 

tietokoneella ja iPadilla?” Alaluokat ovat pelkistyksiä oppilaiden vastauksista. Alla 

esimerkkejä oppilaiden kokonaisista vastauksista yllä mainittuun kysymykseen. 

”Kirjasta on selkeämpää harjoitella, mutta tietokoneella ja ipadilla näkee miten hyvin osaa sen 

asian.” (O1) 

 ”Tietokoneella ja padilla opiskelu on hauskaa ja siitä oppii. Rakastan rytmipelejä ja siksi haluaisin 

enemmän tehdä tehtäviä ja opiskella tietokoneella ja padilla.” (O2) 

64%

24%

12%

Musateorian opiskelu tietokoneella ja iPadilla

Motivaatio Oppiminen Opetusmenetelmä
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”Koska on helpompi opiskella ja oppia nuotteja pelien kautta.” (O3) 

”En haluaisi, koska ruudusta menee pää sekaisin.” (O4) 

Oppilaat liittävät pelaamalla oppimiseen paljon positiivisia määritelmiä. He ajattelevat pelien 

avulla opiskelun olevan ennen kaikkea kivaa ja hauskempaa kuin perinteinen 

luokkatyöskentely. Erilaisilla laitteilla opiskeluun oppilaat liittävät asioita, jotka kertovat niillä 

opiskelun olevan ennen kaikkea motivoivaa. 
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Taulukko 6. Miksi musateoriaa opiskellaan? 

Yläluokka Alaluokat Ilmauksia (kpl) 

Oppimisarvot 

Nuotinlukutaidon oppiminen 11 

Soittotaidon kehittäminen 10 

Laulutaidon kehittäminen 4 

Rytmien oppiminen 2 

Jotta sitä oppisi 1 

Aika-arvot tulee osata 1 

Orkesterisoittotaidon kehittäminen 1 

Välinearvot 

Koska ollaan musiikkiluokalla 2 

Musiikkialalle pyrkiessä siitä on hyötyä 1 

Sitä tarvitaan paljon musiikissa 1 

Itseisarvot Koska se on hieno taito 1 

Kaavio 4.  Yläluokkien jakautuminen prosentuaalisesti. 

 

Taulukon 6 vastaukset kysymykseen ”Miksi musateoriaa opiskellaan?” jaoin yläluokkiin 

”Oppimisarvot”, ”Välinearvot” sekä ”Itseisarvot”. Oppilaiden vastaukset jakautuivat näiden 

arvojen välille. Alla esimerkkejä oppilaiden vastauksista. 

”Siksi että oppii uusia asioita ja osaa soittaa orkassa paremmin.” (O1) 

”Koska on helpompi soittaa ja laulaa jos osaa nuotit, ja se on hieno taito.” (O5) 

”Mitään soitinta ei voi soittaa, jos ei osaa musateoriassa opeteltavia asioita.” (O2) 

”Koska jos tulevaisuudessa haluaa musiikkialalle, musateorian tunnit on hyödyksi.” (O6) 

”Koska olemme musiikkiluokalla, niin täytyy osata suurin osa ainakin.” (O7) 
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Musiikinteorian opiskeluun oppilaat liittävät ennen kaikkea oppimisarvoihin liittyviä asioita. 

Sitä halutaan opiskella jotta ymmärrettäisiin musiikkia paremmin ja kehitetään nuotinluku-, 

soitto- ja laulutaitoja. 

Taulukko 7. Mitkä asiat musiikinteoriassa ovat helppoja? 

Yläluokka Alaluokat Ilmauksia (kpl) 

Rytmit 
Tahtilajit 23 

Aika-arvot 22 

Nuotinluku 
Oktaavialat 10 

Duuriasteikko, luonnollinen molliasteikko 7 

Harmonia 

Duurit ja mollit kolmeen merkkiin 3 

Intervallit ilman laatuja 8 

Päätehot 10 

Duuri- ja mollikolmisointu 7 

Säveltapailu Säveltapailu 21 

 

Taulukko 8. Mitkä asiat musiikinteoriassa ovat vaikeita? 

Yläluokka Alaluokat Ilmauksia (kpl) 

Rytmit 
Tahtilajit 0 

Aika-arvot 1 

Nuotinluku 
Oktaavialat 13 

Duuriasteikko, luonnollinen molliasteikko 16 

Harmonia 

Duurit ja mollit kolmeen merkkiin 20 

Intervallit ilman laatuja 15 

Päätehot 13 

Duuri- ja mollikolmisointu 16 

Säveltapailu Säveltapailu 2 

 

Kaavio 5.  Mitkä asiat musiikinteoriassa ovat helppoja? 
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Kaavio 6.  Mitkä asiat musiikinteoriassa ovat vaikeita? 

 

Taulukon 4 & 5 kysymyksiin ”Mitkä asiat musiikinteoriassa ovat helppoja tai vaikeita?” 

Oppilaat vastasivat värittämällä valmiiden vaihtoehtojen kulmissa olevista pienistä laatikoista 

vihreällä ne, jotka he kokivat helpoiksi ja punaisella ne, jotka he kokivat vaikeiksi. 

Vaihtoehdoista kaikki olivat musiikin perusteisiin 1 (Liite 2) liittyviä osa-alueita, joista jokaista 

he olivat opiskelleet musiikin teoriatunneilla. Näistä osa-alueista muodostuivat alaluokat. 

Yläluokat ”Rytmit”, ”Nuotinluku”, ”Harmonia” ja ”Säveltapailu” jakautuivat sen perusteella, 

mihin kukin musiikin perusteiden osa-alue mielestäni sijoittuu. 

Musiikinteoriassa oppilaat kokevat helpoksi asioiksi rytmeihin liittyvät osa-alueet. Vaikeaksi 

he kokevat harmoniaan liittyvät asiat ja nuotinluvun.  
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5.1.2 Kokemukset musiikin perusteiden opettamisesta: Alkukysely opettajalle 

Taulukko 9. Luokanpettajan ajatuksia musiikinteorian opettamisesta ja musiikkiteknologiasta 

ennen tutkimusta 

Yläluokka Alaluokat 

Musiikinteoria Ihan mukavaa 

Haasteet 

Selkeän 
opetusmateriaalin puute 

Liian paljon oppilaita 

Tasoerot 

Motivaatio 
Opetettavasta aiheesta 
riippuvainen asia 

Teknologian 
käyttö  

Tietokoneella 

Älytaululla 

Ipadeilla hyvin vähän 

Rajoitukset 

Opettajan tietotaito 

Sovellusten/pelien käytön 
monimutkaisuus 

Sopivien 
sovellusten/pelien valinta 
oppitunneille 

Sovellusten/pelien käytön 
opettelu 

 

Yläluokka ”Musiikinteoria” muodostui kysymyksestä ”Onko musateorian opettaminen 

mukavaa?”. Luokanpettaja vastasi tähän värittämällä 1, 2, tai 3 tähteä. Tähdille oli määritelty 

niiden määrää vastaava käsite. 1 tähti oli ”ei mukavaa”, 2 tähteä ”ihan mukavaa” ja 3 tähteä 

”tosi mukavaa”. Opettaja vastasi 2 tähdellä, joten alaluokaksi muodostui ”Ihan mukavaa”. 

”Mitkä asiat koet musateorian opettamisessa erityisen haastavana?” -kysymyksestä muodostui 

yläluokka ”Haasteet”. Kysymyksen vastauksesta pelkistin alaluokat. Alla kokonainen vastaus. 

”Opettajalle saisi olla oma opas ja paketti opetusta varten. Iso ryhmä ja tasoerot tuovat haasteita.” 

(OP) 

”Motivaatio” -yläluokka on tiivistys kysymyksestä ”Ovatko oppilaat innokkaita ja 

motivoituneita musateorian tunneilla (riippuuko esimerkiksi opetettavasta aiheesta)?” 
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Yläluokka ”Teknologian käyttö” muodostui kysymyksestä ”Kuinka paljon käytät teknologiaa 

(pädit, tietokoneet, älytaulu) opetuksen tukena (kaikki aineet), ja koetko teknologian 

käyttämisen haasteellisena?” Vastauksista pelkistin alaluokat. 

”Rajoitukset” -yläluokka muodostui kysymyksestä ”Valitse seuraavista vaihtoehdoista ne, 

jotka mielestäsi ovat usein esteenä teknologian osaksi ottamisena oppitunneilla.” Alaluokat 

muodostuivat opettajan valitsemista valmiista vastausvaihtoehdoista. 

Opettaja kokee musiikinteorian opettamisen ihan mukavaksi. Suuren oppilasmäärän, 

oppilaiden väliset tasoerojen ja selkeän opetusmateriaalin puutteen hän kokee tuovan haastetta 

musiikinteorian opettamiseen. Oppilaiden motivaatio on opetettavasta aiheesta riippuvainen 

asia. Teknologiaa opettaja on käyttänyt hyvin vähän tähän mennessä. Hän on käyttänyt 

opetuksessaan eniten älytaulua, hyvin vähän kannettavia tietokoneita sekä iPadeja. Asiat, jotka 

hän kokee rajoittavan teknologian käyttöä opetuksen tukena ovat opettajan tietotaito 

teknologian käytön suhteen, pelien/sovellusten käytön monimutkaisuus, sopivien 

sovellusten/pelien valinta oppitunneille sekä niiden käytön opettelu. 

5.2 Loppukysely 

5.2.1 Musiikkiteknologia oppimisen tukena: Loppukysely oppilaille 

Tutkimuksen lopuksi pidin oppilaille loppukyselyn (ks. Liite 7), jonka avulla kartoitin heidän 

ajatuksiaan musiikinteorian opiskelun pelillistämistä kohtaan. Loppukysely toteutettiin 

lomakekyselynä, jossa oli myös avoimia kysymyksiä valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi. 

Loppukysely pidettiin oppilaille (n=23) valvotussa ryhmätilanteessa. Opettajalle (ks. Liite 8) 

pidin oman loppukyselyn, jossa kyselin samoja asioita opettamisen näkökulmasta. Tässä 

kappaleessa olevat loppukyselyt on luokiteltu Tuomen & Sarajärven (2018, s. 89-93) 

laadullisen sisällönanalyysin prosessia noudattaen. 
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Kaavio 7. Oppilaiden (n=23) mielipide musiikin oppimispelien pelaamisesta tutkimuksen 

jälkeen. 

 

Kaavio 8.  Oppilaiden (n=23) mielipide kysyttäessä oppivatko he uusia asioita pelejä 

pelatessaan. 

 

Yläluokka ”Musiikin oppimispelien pelaaminen” muodostui kysymyksestä ”Oliko erilaisten 

musiikkipelien pelaaminen mukavaa?” Yläluokka ”Uusien asioiden oppiminen” muodostui 

tässä taulukossa kysymyksestä ”Opitko uusia asioita pelatessasi pelejä?” Kysymyksiin oppilaat 
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vastasivat värittömällä hymiön, joista jokaisen alle oli määritelty niitä vastaava termi. Näistä 

termeistä muodostuivat alaluokat (Ks. Liite 7). 

Oppilaista suurin osa koki oppimispelien pelaamisen tosi mukavana tai ihan mukavana. 

Oppilaiden enemmistä koki oppineensa pelien avulla paljon uusia asioita. 

Kaavio 9. Oppilaiden kokemukset oppimisesta musiikkipelien avulla tutkimuksen jälkeen. 

 

Kaavio 10. Musiikin oppimispelit vapaa-ajalla. 

 

15

7

7

4

1

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nuotit

F-avaimen nuotit

Oktaavialat

Rytmit

Ylennyksiä ja alennuksia

Nuottien kesto

Aika-arvot

Kaikkiin nuotteihin ei merkitä numerolla oktaavialaa

Uudet opitut asiat

56%

22%

22%

Musiikin oppimispelit vapaa-ajalla?

Kyllä Ehkä Ei



60 

 

Yläluokka ”Uudet opitut asiat” muodostui kysymyksestä ”Opitko uusia asioita pelatessasi 

pelejä? Kerro mitä opit?” Vastauksista pelkistettiin alaluokat. Alla esimerkkejä oppilaiden 

kokonaisista vastauksista. 

”Opin enemmän oktaavialoja ja nuottien aika-arvoja.” (O1) 

”Opin lukemaan f-avaimen nuotin hyvin ja sujuvasti.” (O2) 

”Opin paremmin nuotteja, oktaavialat tuntuivat helpommilta.” (O3) 

”Opin paljon nuotteja.” (O4) 

Yläluokka ”Musiikin oppimispelit vapaa-ajalla?” muodostui kysymyksestä ”Haluaisitko pelata 

tällaisia pelejä kotona/vapaa-ajalla? (Omalla puhelimella, pädillä tai tietokoneella)” Vastaukset 

on eritelty niistä selkeästi erottuviin kolmeen alaluokkaan. 

Oppilaat kokivat oppineensa pelaamalla eniten nuotteja oktaavialoineen. Suurin osa oppilaista 

haluaisi pelata oppimispelejä myös vapaa-ajalla. 
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Taulukko 10. Oppilaiden halukkuus pelata oppimispelejä vapaa-ajalla. 

Yläluokat Alaluokat 
Ilmaisuja 
(kpl) 

Oppiminen 

Kyllä, koska pelit olivat 
opettavaisia 

4 

En, koska olen oppinut jo 
tarpeeksi 

1 

 

Motivaatio / 
Innostuminen 

Kyllä, koska pelit olivat kivoja 4  

Kyllä, koska pelaaminen oli 
mukavaa 

3  

En haluaisi, koska muutamaan 
peliin meni hermot 

1  

Voisin todellakin 1  

Voisin välillä pelata 2  

Voisin kokeilla Rhythm Catia ja 
joitain muita pelejä 

1  

Kiinnostuksen 
kohteet 

En koska pelaan mieluummin 
muita pelejä 

1  

En pelaa vapaa-ajalla, vaan 
ulkoilen ja leikin 

1  

 

Kaavio 10. Musiikin oppimispelit vapaa-ajalla. 
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Yläluokat ”Oppiminen”, ”Motivaatio/Innostuminen” ja ”Kiinnostuksen” kohteet muodostuivat 

oppilaiden vastausten perusteella kysymykseen ”Haluaisitko pelata tällaisia pelejä 

kotona/vapaa-ajalla? (Omalla puhelimella, tabletilla tai tietokoneella)” Alla esimerkkejä 

oppilaiden kokonaisista vastauksista. 

”Rhythm Catia voisi kokeilla koska se on kiva. Voisin kokeilla myös joitain muita pelejä.” (O1) 

”Joo. Voisin vähän välillä pelata niitä pelejä jos en vaikka kunnolla osaa jotain.” (O6) 

”Ehkä vähän.” (O4) 

”En, koska olen oppinut niistä tarpeeksi.” (O8) 

”En ehkä vapaa-ajalla.” (O10) 

Oppilaiden syyt halukkuuteen pelata oppimispelejä vapaa-ajalla, liittyvät ennen kaikkea niiden 

motivoivaan ja innostavaan vaikutukseen. 

Taulukko 11. Oppilaiden mielipiteiden oppimispelien opettavaisuudesta, hauskuudesta ja 

huonoudesta. 
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Yläluokka ”Opettavainen” muotoutui tähän taulukkoon kysymyksestä ” Mistä peleistä opit 

eniten musateoriajuttuja?” Tämän kysymyksen alla oli kuva jokaisesta pelistä ja laatikko, 

johon oppilaat merkitsivät ruksilla ne pelit, jotka he kokivat opettavaisimmiksi. Yläluokka 

”Hauska” muotoutui tähän taulukkoon kysymyksestä ”Mistä peleistä pidit?” Jokaisesta pelistä 

oli kuva, jonka vierellä oli nauruhymiö ja suruhymiö. Nauruhymiön alla luki ”Pidin” ja 

suruhymiön alla ”En pitänyt”. Oppilaat värittivät omaa mielipidettään vastaavan hymiön 

jokaisen pelin kohdalta. Yläluokka ”Huono” muodostui kysymyksestä ”Mistä peleistä et 

pitänyt?” (ks. Liite 9) 

Oppilaiden vastausten perusteella heidän mielestään parhaat oppimispelit ovat sekä hauskoja 

että opettavaisia. 
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5.2.2 Musiikkiteknologia oppimisen tukena: Loppukysely opettajalle 

Taulukko 12. Luokanopettajan ajatuksia musiikin teorian opettamisesta ja 

musiikkiteknologiasta tutkimuksen jälkeen (ks. Liite 8). 

Yläluokka Alaluokat 

Motivaatio 

Ipadien käyttö QR-koodien kanssa 
on helppoa ja vaivatonta 

Pelit innostavat oppilaita 

Nykylapset ovat paljon laitteilla, 
mutta pelit innostavat heitä 

Oppilaat pelasivat innokkaasti ja 
keskittyneesti 

Oppiminen 

Pelien käytön näen nyt 
tarpeellisena, opetusta 
monipuolistavana asiana 

Lopputesti todistaa oppimista 
tapahtuneen 

Pelit opetusmenetelmänä 

Ehdottomasti enemmän 

Pelien käyttö ylös- ja alaspäin 
eriyttävänä 

Enemmän pelitunteja asioiden 
kertaamiseen 

Tutkimuksen ansiosta otan 
rohkeammin teknologiaa osaksi 
opetusta 

 

Yläluokka ”Motivaatio” muodostui seuraavien opettajalle esitettyjen kysymysten vastausten 

perusteella ”Opitko tämän tutkimuksen myötä jotain uutta musiikkiteknologian käytöstä 

opetuksen tukena?”, ” Muita ajatuksia/kommentteja tutkimuksesta?” ja ”Uskotko että oppilaat 

voivat erilaisten pelien avulla parantaa nuotinlukutaitojaan sekä rytmiikan ymmärtämistä? 

Perustele.” Alla esimerkki kokonaisesta vastauksesta. 

”Olemme käyttäneet aika vähän musiikkiteknologiaa tähän asti. IPadien käyttö QR-koodin kanssa 

oli helppoa ja vaivatonta. Pelit innostivat oppilaita.” (OP) 
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Yläluokka ”Oppiminen” muodostui kysymyksiin ”Uskotko että oppilaat voivat erilaisten pelien 

ja sovellusten avulla parantaa nuotinlukutaitojaan sekä rytmiikan ymmärtämistä? ja ” Muita 

ajatuksia/kommentteja tutkimuksesta?” annettujen vastausten perusteella. 

Yläluokka ”Pelit opetusmenetelmänä” muodostui kysymyksiin ”Aiotko käyttää 

musiikkiteknologiaa tästä eteenpäin aiempaa enemmän opetuksen tukena? Millä tavoin?” ja ” 

Muita ajatuksia/kommentteja tutkimuksesta?” annettujen vastausten perusteella. Alla 

kokonainen vastaus. 

”Joskus tuntuu, että nykylapset ovat liikaa laitteiden kanssa. Pelit kuitenkin innostavat selvästi 

lapsia, joten näen niiden käytön jatkossa tarpeellisena. Tutkimus herätti minut huomaamaan 

tämän. Kiitos kun tulit ja avasit minulle/meille musiikkiteknologian maailmaa ja muistutit sen 

merkitystä nykylapsen oppimiseen ja innokkuuteen!” (OP) 

Luokanopettajan mielestä oppimispelit innostivat oppilaita ja he pelasivat niitä keskittyneesti. 

iPadien käyttäminen opetuksen tukena QR-koodien kanssa oli helppoa ja vaivatonta. Opettaja 

vakuuttui oppimispelien opettavaisuudesta verratessamme alku- ja lopputestin tuloksia. 

Opettaja näkee oppimispelit tutkimuksen jälkeen tarpeellisena, opetusta monipuolistavana 

asiana.  Hän uskaltaa ottaa nyt teknologiaa rohkeammin ja enemmän osaksi opetusta, 

nähdessään tutkimuksen aikana sen käyttämisen olevan helpompaa ja vaivattomampaa kuin hän 

aiemmin ajatteli. Hän ajattelee pelien auttavan opetuksen eriyttämistä.  

Taulukko 13. Kuinka todennäköisesti voisit käyttää tutkimuksessa käytettyjä pelejä osana 

opetuksessa? 

Yläluokka Alaluokat 

Erittäin 
todennäköisesti 

Oktaavialapelit 

Rhythm Cat 

Todennäköisesti 

The Rhythm Trainer 

Rhythm Puzzles 

4 Four Beat 

Treble Cat 

Note Identification 

Ehkä 
Rhythm Repeat 

XBEATS 

 

Yläluokat ”Erittäin todennäköisesti”, ”Todennäköisesti” ja ”Ehkä” muodostuivat opettajan 

peleille antamien arvosanojen (1-5) perusteella. Jokaiselle arvosanalle oli määritelty sitä 

vastaava termi (ks. Liite 8). 
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Opettaja valitsisi opetuksensa tueksi erittäin todennäköisesti nuottien harjoitteluun 

oktaavialapelejä. Rytmien harjoitteluun hän valitsisi ”Rhythm Cat” -pelin. 

5.3 Alku- ja lopputesti oppilaille 

5.3.1 Musiikin perusteiden osaamisen kartoittaminen: Alkutesti oppilaille 

Alkutesti oli jaettu kahteen osioon kahdelle sivulle (ks. Liite 5). Ensimmäisellä sivulla oli 

rytmidiktaattiharjoituksia eri tahtilajeissa. Rytmitehtäviä oli kaikkiaan kaksitoista, kolmessa eri 

tahtilajissa (2/4, 3/4 & 4/4). Ilmoitin oppilaille aina tehtävän aluksi kuunneltavan rytmin 

tahtilajin, ja soitin tietokoneelta kyseisen rytmin ääniklippinä kaksi kertaa peräkkäin. Äänenä 

toimi ”clap” -ääniefekti, joka on taputusääni. Kuuntelun jälkeen oppilaiden tuli piirtää kuultu 

rytmi viivalle eriarvoisina nuotteina ja taukoina niin, kuin he sen kuulivat. Avuksi piirtämiseen 

heijastin taululle testin ajaksi apukuvan (ks. Liite 6). 

 Pyysin oppilaita nostamaan aina käden ylös, kun he olivat saaneet tehtävän valmiiksi. Odotin, 

kunnes jokainen oppilas nosti kätensä ylös ennen siirtymistä seuraavaan tehtävään, jotta kaikki 

ehtivät vastata rauhassa. 

Taulukko 14. Alkutestin rytmidiktaattitehtävän tulokset. 

Rytmidiktaatit 
(alkutesti) 

Pisteet 

Paras 11/12 

Huonoin 1/12 

Luokan keskiarvo 6.4/12 

Luokan 
keskihajonta 2.4 

Luokan mediaani 7/12 

 

Toisessa osiossa seuraavalla sivulla (ks. Liite 5) oppilaiden tehtävänä oli merkitä kuvassa 

näkyvä nuotti sekä oktaaviala kuvan alla olevaan laatikkoon. Nuotintunnistustehtäviä oli 

yhteensä kaksitoista. Nämä nuotintunnistustehtävät oppilaat saivat tehdä omaan tahtiinsa. 

Pyysimme opettajan kanssa heitä viittaamaan, kun he olivat valmiina. Sen jälkeen haimme 

koepaperin pois. 

Alkutestin perusteella oppilaiden taitotaso rytmidiktaattien osalta on hyvin hajautunut. 
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Taulukko 15. Alkutestin nuotintunnistustehtävän tulokset. 

Nuotintunnistus 
(alkutesti) 

Pisteet 

Paras 11/12 

Huonoin 0/12 

Luokan keskiarvo 5.9/12 

Luokan 
keskihajonta 2.9 

Luokan mediaani 7/12 

 

Liitteenä kaikkien oppilaiden pisteet sekä alku- että lopputesteistä molempien osioiden osalta 

(ks. Liite 11). 

Alkutestin perusteella oppilaiden taitotaso nuotintunnistuksen osalta on hyvin hajautunut. 

5.3.2 Musiikin perusteiden osaaminen tutkimusjakson jälkeen: Lopputesti oppilaille 

Tutkimuksen jälkeen pidetty lopputesti mukaili alkutestiä (ks. Liite 9). Rytmitehtävissä muutin 

hieman kuultavien rytmien järjestystä ja muutaman rytmin kokonaan, jotta tehtävät poikkesivat 

riittävästi alkutestin tehtävistä. Oktaavialatehtävissä vaihdoin nuottien järjestystä ja muutamia 

nuotteja kokonaan toisiin.  

Ensimmäisellä sivulla oli rytmidiktaattiharjoituksia eri tahtilajeissa. Rytmitehtäviä oli 

kaikkiaan kaksitoista. Ilmoitin oppilaille aina kuunneltavan rytmin tahtilajin, ja soitin 

tietokoneelta kyseisen rytmin ääniklippinä kaksi kertaa peräkkäin. Äänenä toimi ”clap” -

ääniefekti, joka kuulostaa taputukselta. Kuuntelun jälkeen oppilaiden tuli piirtää kuultu rytmi 

viivalle eriarvoisina nuotteina ja taukoina niin, kuin he sen kuulivat. Avuksi piirtämiseen 

heijastin taululle testin ajaksi apukuvan (ks. Liite 6). Pyysin oppilaita viittaamaan, kun he olivat 

saaneet tehtävän valmiiksi. Odotin, kunnes jokainen oppilas viittasi ennen siirtymistä 

seuraavaan tehtävään, jotta kaikki ehtivät vastata tehtävään kaikessa rauhassa. Toisen sivun 

nuottitehtävät oppilaat saivat tehdä omaan tahtiinsa rauhassa. Pyysimme opettajan kanssa heitä 

viittaamaan, kun he olivat valmiina. Sen jälkeen haimme koepaperin pois. 
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Taulukko 16. Lopputestin rytmidiktaattitehtävien tulokset. 

Rytmidiktaatit 
(lopputesti) 

Pisteet 

Paras 11/12 

Huonoin 2/12 

Luokan keskiarvo 7.2/12 

Luokan 
keskihajonta 2.0 

Luokan mediaani 7/12 

 

Toisessa osiossa seuraavalla sivulla (ks. Liite 9) oppilaiden tehtävänä oli merkitä kuvassa 

näkyvä nuotti sekä oktaaviala kuvan alla olevaan laatikkoon. Nuotintunnistustehtäviä oli 

yhteensä kaksitoista. Oppilaat saivat tehdä tehtävät omaan tahtiinsa. Pyysimme oppilaita 

viittaamaan kun he olivat valmiita, jonka jälkeen haimme koepaperit pois. 

Taulukko 17. Lopputestin nuotintunnistustehtävien tulokset. 

Nuotintunnistus 
(lopputesti) 

Pisteet 

Paras 12/12 

Huonoin 0,5/12 

Luokan keskiarvo 9.1/12 

Luokan 
keskihajonta 3.4 

Luokan mediaani 11/12 
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5.4 Tulosten koonti ja tulkinta 

Ennen tutkimusta suurin osa oppilaista piti musiikinteorian opiskelua joko tosi mukavana tai 

ihan mukavana. Tämä kertoo heidän olevan innokkaita oppimaan sitä. Suurin osa oppilaista 

haluaisi pelata musiikinteorian tunneilla enemmän musiikin oppimispelejä. Oppilaat pitävät 

pelaamisesta ja haluaisivat opetella musiikinteorian asioita pelaamalla. Tämä osoittaa 

pelaamisen olevan oppilaiden keskuudessa suosittua ja he haluaisivat tuoda pelaamista 

enemmän myös oppimisen tueksi. Oppilaat liittävät pelaamalla oppimiseen paljon positiivisia 

määritelmiä. He ajattelevat pelien avulla opiskelun olevan ennen kaikkea kivaa ja hauskempaa 

kuin perinteinen luokkatyöskentely. Erilaisilla digitaalisilla laitteilla opiskeluun oppilaat 

liittävät asioita, jotka kertovat heidän kokevan niillä opiskelun olevan ennen kaikkea 

motivoivaa. 

Ennen tutkimusta oppilaat liittivät musiikinteorian opiskeluun eniten oppimisarvoihin liittyviä 

asioita. Sitä halutaan opiskella jotta ymmärrettäisiin musiikkia paremmin ja se kehittää 

nuotinluku-, soitto- ja laulutaitoja. Oppilaat haluavat siis kehittää musiikillista osaamistaan ja 

musikaalisuuttaan. Musiikinteoriassa oppilaat kokevat helpoksi asioiksi rytmeihin liittyvät osa-

alueet. Vaikeaksi he kokevat harmoniaan liittyvät asiat ja nuotinluvun. Oppilaiden vastausten 

perusteella he voisivat hyötyä tutkimuksen aikana eniten nuotinluvun harjoitteluun 

tarkoitetuista oppimispeleistä.  

Ennen tutkimusta luokanopettaja kokee musiikinteorian opettamisen ihan mukavaksi asiaksi. 

Suuren oppilasmäärän, oppilaiden väliset tasoerojen ja selkeän opetusmateriaalin puutteen hän 

kokee tuovan haastetta musiikinteorian opettamiseen. Oppilaiden motivaatio on opetettavasta 

aiheesta riippuvainen asia. Teknologiaa opettaja on käyttänyt hyvin vähän tähän mennessä. Hän 

on käyttänyt opetuksessaan eniten älytaulua, hyvin vähän kannettavia tietokoneita sekä iPadeja. 

Asiat, jotka hän kokee rajoittavan teknologian käyttöä opetuksen tukena ovat opettajan 

tietotaito teknologian käytön suhteen, pelien/sovellusten käytön monimutkaisuus, sopivien 

sovellusten/pelien valinta oppitunneille sekä niiden käytön opettelu. Opettajan vastaukset 

osoittavat hänen kokevan musiikinteorian opettamisen ihan mukavaksi asiaksi haasteista 

huolimatta. Teknologian käyttämiseen opetuksen tukena opettaja tarvitsee selkeästi tukea, joten 

hän todennäköisesti hyötyy nähdessään erilaisia oppimispelejä käytettävän tutkimuksen jälkeen 

käytännössä. 
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Tutkimuksen jälkeen suurin osa oppilaista koki oppimispelien pelaamisen tosi mukavana tai 

ihan mukavana asiana. Oppilaiden enemmistä koki oppineensa pelien avulla paljon uusia 

asioita. Tämä osoittaa oppilaiden kokevan pelaamisen mukavana asiana, sekä oppituntien 

pelillistämisen voivan auttaa oppilaita oppimaan. 

Päätutkimuskysymykseni on, miten musiikin oppimispelit voivat tukea alakouluikäisten 

musiikkiluokkalaisten musiikin perusteiden oppimisen motivaatiota?   

Halusin tietää, millaiset oppimispelit motivoisivat sekä auttaisivat oppilaita parhaiten musiikin 

perusteiden eri osa-alueiden, tämän tutkimuksen kontekstissa nuotinluvun ja rytmidiktaattien 

opiskelussa. Oppilaiden vastausten perusteella heidän mielestään parhaissa oppimispeleissä 

yhdistyy hauskuus ja opettavaisuus.  

Toinen tutkimuskysymykseni oli, millaiset musiikin oppimispelit motivoivat oppilaita 

parhaiten?  

Halusin tietää millaiset musiikin perusteita opettavat oppimispelit ovat sellaisia, jotka 

motivoisivat oppilaita pelaamaan niitä innokkaasti jopa vapaa-ajalla, heidän oppiessaan samalla 

musiikin perusteisiin kuuluvia asioita. Oppilaiden mielestä parhaissa ja motivoivimmissa 

oppimispeleissä samaa asiaa opetellaan toiston kautta erilaisten pelien avulla. Parhaissa peleissä 

on runsaasti kenttiä ja hyvät mahdollisuudet eriyttää opetusta. Ne antavat välitöntä palautetta 

pelaajan toiminnasta. Osaa oppilaita motivoi myös osassa peleistä olevat rankinglistat, joille 

pääsevät parhaimmat pisteet nopeimmassa ajassa saaneet pelaajat. Uusien ennätysten 

tekeminen motivoi pelaajia yrittämään kenttiä aina uudelleen, jolloin he myös oppivat samalla 

asioita. Oppilaiden syyt halukkuuteen pelata oppimispelejä vapaa-ajalla, liittyvät ennen kaikkea 

niiden motivoivaan ja innostavaan vaikutukseen. Oppimispelit, joita he voisivat pelata vapaa-

ajalla ovat sekä hauskoja että opettavaisia. 

Kolmas tutkimuskysymykseni oli, millaisia musiikin oppimispelejä opettajat valitsevat osaksi 

opetusta?  

Halusin tietää, millaiset oppimispelit palvelisivat parhaiten opettajan tarpeita hänen 

opettaessaan musiikin perusteita ja mitkä he kokevat opettavaisimpina, oppilaita parhaiten 

innostavana ja motivoivimpina. Millaiset pelit ovat riittävän selkeitä, helppokäyttöisiä ja joiden 

käyttöönotto tunnilla ei vie liikaa aikaa, jotta myös teknologiaa vieroksuvat opettajat haluavat 

ottaa niitä osaksi opetustaan. Loppukyselyn perusteella opettaja valitsisi opetuksensa tueksi 

erittäin todennäköisesti nuottien harjoitteluun Wordwall.net -sivustolla tehtyjä 
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oktaavialapelejä. Rytmien harjoitteluun hän valitsisi ”Rhythm Cat” -pelin. Molemmat pelit ovat 

sellaisia, jotka on helppo ottaa osaksi oppituntia. Näissä peleissä on runsaasti kenttiä, hyvät 

eriyttämismahdollisuudet, ne antavat välitöntä palautetta pelaajan toiminnasta sekä ovat 

hauskoja, motivoivia ja opettavaisia.  

Taulukko 18. Alku- ja lopputestien vertailu 

Nuotintunnistus 
(alkutesti) 

Pisteet 
Nuotintunnistus 
(lopputesti) 

Pisteet 

Paras 11/12 Paras 12/12 

Huonoin 0/12 Huonoin 0,5/12 

Luokan keskiarvo 5.9/12 Luokan keskiarvo 9.1/12 

Luokan 
keskihajonta 2.9 

Luokan 
keskihajonta 3.4 

Luokan mediaani 7/12 Luokan mediaani 11/12 

Rytmidiktaatit 
(alkutesti) 

Pisteet 
Rytmidiktaatit 
(lopputesti) 

Pisteet 

Paras 11/12 Paras 11/12 

Huonoin 1/12 Huonoin 2/12 

Luokan keskiarvo 6.4/12 Luokan keskiarvo 7.2/12 

Luokan 
keskihajonta 2.4 

Luokan 
keskihajonta 2.0 

Luokan mediaani 7/12 Luokan mediaani 7/12 

 

Liitteenä oppilaiden alku- ja lopputestien kaikki tulokset nimettöminä, sekä niiden pisteiden 

vertailu (ks. Liite 11). Rytmien tunnistamisessa verratessa alku- ja lopputestiä suurin parannus 

yksittäisellä oppilaalla oli 3 pistettä. Nuottien tunnistamisessa verrattaessa alku- ja lopputestiä 

suurin parannus yksittäisellä oppilaalla oli 7.5 pistettä.  

Prosentuaalisesti verrattaessa koko luokan keskiarvoa alku- ja lopputestin välillä, parannusta 

rytmien tunnistamisessa tuli (7.2x100/6.4) -100 = 12.5 prosenttia. 

Prosentuaalisesti verrattaessa koko luokan keskiarvoa alku- ja lopputestin välillä, parannusta 

nuottien tunnistamisessa tuli (9,1x100/5.9) -100 = 54.2 prosenttia. 

Oppilaat kokivat oppineensa pelaamalla eniten nuotteja oktaavialoineen. Tämän väitteen voi 

vahvistaa vertailemalla alku- ja lopputestin tuloksia. Tuloksia vertailemalla opetuksen 

pelillistämisen voi sanoa mahdollisesti vaikuttavan positiivisesti oppilaiden oppimistuloksiin 

musiikinteoriassa ainakin nuotinluvun ja rytmidiktaattien osalta. 
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6 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin digitaalisten oppimispelien vaikutusta alakouluikäisten 

musiikkiluokkalaisten musiikin perusteiden opiskelun motivaatioon ja oppimistuloksiin. 

Olettamuksena oli, että aivan kuten monessa aiemmissa vastaavanlaisissa tutkimuksissa mm. 

Aldalalah & Fong (2010), Bell & Bell (2018), Debevc & kumppanit (2020) ja Manzo (2014) 

tutkijoiden yhdistäessä digitaaliset oppimispelit musiikinteorian opetukseen, he huomasivat 

oppilaiden voivan niiden avulla parantaa ja syventää musiikinteorian ymmärtämistä ja sen 

muistamista. Tutkijoiden mukaan oppimispelien avulla opetusta voi monipuolistaa ja eriyttää 

paremmin kuin käyttäen pelkästään perinteisiä opetusmenetelmiä. 

Tutkimukseni tulosten perusteella oppimispelien käyttäminen musiikinteorian opetuksen 

tukena on oppilaista erittäin motivoivaa ja hauskaa, sekä niiden käyttämisellä voi olla 

positiivinen vaikutus heidän oppimistuloksiinsa. Luokanopettaja oli myös vakuuttunut 

tutkimukseni tuloksista, ja aikoo käyttää vastaisuudessa oppimispelejä aiempaa enemmän 

opetuksensa tukena. Tutkimukseni tulokset vahvistavat mm. Bauerin & Miton (2016), Mee 

Meen & kumppaneiden (2020) sekä Cardona-Molton & kumppaneiden (2016) ajatuksia 

teknologiasta ja oppimispeleistä oppilaiden motivaatiota vahvistavana asiana, niiden opetusta 

monipuolistavasta sekä innostavasta vaikutuksesta. Tutkijoiden mukaan pelillistämisen avulla 

tunneista voi tehdä hauskempia, motivoivampia ja mielenkiintoisempia (Bauer & Mito, 2016; 

Cardona-Moltó et al., 2016; Mee Mee et al., 2020). Näitä asioita todistin seuratessani oppilaiden 

toimintaa pelituntien aikana. 

Tutkimuksessani uutta oli aiempiin tutkimuksiin verrattuna se, että oppilaat pelasivat useita 

erilaisia oppimispelejä yhden sijaan. Missään aiemmassa tutkimuksessa oppilaat ja 

luokanopettaja eivät päässeet pelaamaan tai arvostelemaan useita erilaisia oppimispelejä. 

Aiemmissa löytämissäni tutkimuksessa ei myöskään kysytty suoraan oppilailta heidän 

mielipiteitään käytetyistä peleistä ja niiden opettavaisuudesta, vaan niissä ilmoitettiin vain 

tutkijoiden saamat tulokset heidän tutkimalleen asialle ennen ja jälkeen tutkimuksen. 

Tutkimukseni antaa uutta ja tärkeää tietoa siitä, millaisia ominaisuuksia oppilaiden ja opettajan 

mielestä hyvät musiikin oppimispelit sisältävät.  

Tutkimukseni lukijat voivat siis tulosteni perusteella valita sovelluskauppojen valtavasta 

musiikin oppimispelien määrästä sellaisia, joissa on runsaasti kenttiä tai samaa asiaa opetellaan 

erilaisten minipelien avulla. Hyvissä peleissä on monipuoliset eriyttämismahdollisuudet niiden 
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tarjoamien vaikeustason säätämisen ansiosta ennen pelin aloittamista. Pelit, jotka antavat 

välitöntä palautetta pelaajan toiminnasta koettiin myös hyvinä. Tällaiset pelit ovat tutkimukseni 

mukaan sellaisia, jotka ovat oppilaiden ja opettajan mielestä motivoivimpia, hauskimpia ja 

opettavaisimpia, sekä tällaisia pelejä on helppo ottaa osaksi oppituntia. 

Tähän liittyvät Järvilehdon (2014) pohdinnat. Hän kertoo, kuinka oppimispelit ovat kasvava 

teollisuudenala, joka kehittyy valtavasti koko ajan. Parhaat oppimispelit tarjoavat 

ennennäkemättömiä mahdollisuuksia oppimiseen. Niiden yleistyessä jokainen vanhempi 

haluaisi oppimispelin tai kaksi lapsensa tablettitietokoneelle. Oppimispelit eivät ole kuitenkaan 

ongelmattomia. Nykyinen tarjonta on hävyttömän epätasaista. Monet pelit kärsivät tyypillisestä 

ongelmasta, kun kahta aivan erilaista alaa, pelaamista ja oppimista yhdistetään. Tällöin pelit 

eivät ole peleinä hyviä, eivätkä ne ole kovin hyviä stimuloimaan oppimista (Järvilehto, 2014, 

s. 103). Tutkimukseni peleistä osa oli todella hyviä monipuolisia oppimispelejä, osa taas 

huonoja sekä peleinä että oppimista stimuloivina. Oppilaiden ja opettajien antamissa 

arvosteluissa erottuivat selkeästi hyvät pelit huonoista. Hyvät pelit koettiin opettavaisina ja 

hauskoina, niitä myös opettaja aikoi ottaa opetuksensa tueksi. Huonot pelit koettiin tylsinä ja 

ominaisuuksiltaan rajoittuneina. 

Tutkimuskouluni tarjosi minulle tutkimustani varten käyttööni 12 iPadia, sekä kaikille 

oppilaille (n=23) kannettavat tietokoneet. Lisäksi koulun rehtorin luvalla saimme 

musiikkiluokan opettajan kanssa ostaa pädeille 50 euron edestä erilaisia musiikinteorian 

harjoitteluun tarkoitettuja pelejä ja sovelluksia. Tutkimuskoulullani on siis hyvät resurssit tukea 

teknologian avulla tapahtuvaa opetusta. 

Oppilaiden oma mielipide oppimispelien motivoivasta ja innostavasta vaikutuksesta musiikin 

perusteiden opiskelun tukena voi perustua osittain myös uutuudenviehätykseen, koska 

teknologiaa on tähän mennessä käytetty heidän musiikinteorian tunneillaan todella vähän. 

Yleisesti ottaen suurin osa oppilaista pitää paljon siitä, kun iPadeja ja läppäreitä käytetään 

opetuksen tukena huolimatta siitä, kuinka paljon he aidosti oppivat asioita niitä käyttäessään ja 

niillä pelatessaan. 

Tutkimukseni osoitti, että opetuksen pelillistäminen voi innostaa, motivoida ja parantaa 

oppilaiden oppimistuloksia, kun se liitetään musiikin perusteiden opiskeluun. Tutkimukseni 

alku- ja lopputestin aikana pidin huolen, että koetilanteessa kaikki oppilaat olivat hiljaa ja 

keskittyivät tekemään vain omaa koettaan. Tutkimukseni luotettavuutta syö kuitenkin siitä 

puuttumaan jäänyt verrokkiryhmä. Verrokkiryhmän kanssa olisin voinut opetella nuotinlukua 
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ja rytmidiktaatteja ilman teknologiaa tapahtuvilla opetusmetodeilla. Tämän ryhmän koetuloksia 

olisin voinut verrata teknologiaa käyttäneen ryhmän kanssa ja tehdä niistä johtopäätöksiä. 

Luokka oli jaettu kahteen ryhmään (n=12) musiikinteorian tunneille. Oppilaiden teoriatuntien 

aikana pidettävät soittotunnit kuitenkin estivät verrokkiryhmän luomisen, koska ryhmiä 

jouduttiin välillä sekoittamaan soittotuntien vaihtelevien aikojen vuoksi. 

Alku- ja lopputestien tulosten vertailujen perusteella nuotinlukutaidot kehittyivät 

rytmintunnistukseen verrattuna tutkimusjakson aikana paljon enemmän. Uskomme 

tutkimusluokan opettajan kanssa alku- ja lopputestin rytmidiktaattitehtävien esittämistavan ja 

niissä käytetyn ääniefektin selittävän osaltaan tätä eroa. Ääniefektinä käytetty ”clap” -

taputusäänen perusteella ei voinut päätellä rytmin pituutta. Testi olisi ollut selkeämpi oppilaille, 

jos he olisivat voineet piirtää kuulemansa rytmit nuotteina ja taukoina valmiisiin laatikoihin ja 

ääniefektinä olisi pianon koskettimen painallus, josta kuulisi kuunneltavan rytmin pituuden. 

Täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös Paanasen (2010a) musiikillis-kognitiivisen kehityksen 

malli. Hänen mukaansa neljäsluokkalaisten (tutkimuksen aikana 10-vuotiaiden) rytmien 

kuulemisen ja toistamisen ymmärtäminen ei ole vielä välttämättä kehittynyt huippuunsa 

(Paananen, 2010a, s. 231). Tämä voi osaltaan vaikuttaa myös lopputestien tuloksiin. 

Musiikkiluokalla opiskelevat oppilaat soittavat eri soittimia ja heidän tulee osata lukea heidän 

soittimelleen tehtyjä nuotteja. Tietyillä soittimilla (esimerkiksi kontrabasso, sello ja pasuuna) 

nuotit on kirjoitettu F-avaimelle. Tällöin näitä soittimia soittavat oppilaat harjaantuvat 

enemmän tämän avaimen nuottien lukemiseen. Kuoroharjoituksissa alakouluikäisille 

musiikkiluokkalaisille kirjoitetut partituurit ovat G-avaimella. Tällöin kaikkien tulisi harjaantua 

myös G-avaimen nuottien lukemisessa. Käytännössä huomasin kuitenkin oppilaiden osaavan 

heidän omalle soittimelleen kirjoitettujen nuottien luvun sujuvan paremmin. 

Oppilaiden ja opettajan parhaimmiksi äänestämät oppimispelit tarjosivat Järvilehdon (2014) ja 

Saarenpään (2009) mainitsemia välitöntä, jatkuvaa ja kumulatiivista palautetta. Välitön palaute 

on heti saatavaa palautetta kustakin pelaajan toimesta, eli esimerkiksi vastasiko pelaaja oikein 

vai väärin. Jatkuva palaute tarkoittaa johdonmukaisia mekanismeja, jotka ilmoittavat, että hän 

etenee. Näitä ovat esimerkiksi pisteiden kertyminen. Kumulatiivinen palaute tarkoittaa pelin 

aikana tapahtuvan, pelaajan pysyvämmän kasvun tunnustamista. Tätä on esimerkiksi tasolta 

seuraavalle siirtyminen. Peleissä toteutuu myös toiston kautta harjoittelu, eli jo opittu asia 

pyritään sisäistämään toiston kautta. Todella hyvän oppimispelin pitäisi tarjota samaa sisältöä 

monissa eri muodoissa. Kun oppijalle tarjotaan monipuolinen oppimiskokemus, hänen 
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oppiainekseensa liittyvät semanttiset verkkonsa kasvavat monipuolisemmiksi ja 

tehokkaammiksi. Paras tapa oppia olisi yhdistää oppimispelejä muihin hauskoihin ja 

monipuolisiin tapoihin oppia  (Järvilehto, 2014, s. 96-105; Saarenpaa, 2009). Uskon oppilaiden 

innostuneen, motivoituneen ja parantaneen oppimistuloksiaan rytmitajun ja nuotinlukutaidon 

osalta, koska heidän pelaamansa hyvät pelit tarjosivat kaikkia näitä yllä mainittuja asioita. 

Opettajan yhdistäessä näiden pelien pelaamisen muihin hauskoihin ja monipuolisiin tapoihin 

oppia, oppilaat oppivat varmasti kaikki musiikin perusteiden hyväksytysti suorittamiseen 

vaadittavat nuotit ja voivat kehittää rytmitajuaan. 

Musiikin perusteiden opiskelu on musiikkiluokan opettajien omien kokemusten mukaan 

helpompaa niille oppilaille, jotka ovat hyviä matematiikassa. Tätä tukevat useat aiemmat 

tässäkin tutkimuksessa esitetyt tutkimukset. Erot oppilaiden taitotasoissa ovat suuria 

kuudennelle luokalle tultaessa, vaikka jokainen olisi lähtenyt samalta ”nollatasolta” 

kolmosluokalla aloittaessaan musiikkiluokalla. Oppilaiden kyky hahmottaa musiikin 

perusteisiin liittyviä asioita vaihtelee paljon. Osalle musiikkiluokan oppilaista ei ole välttämättä 

kehittynyt eikä tule kehittymään sisäistä motivaatiota soittamisen harjoitteluun ja musiikin 

opiskeluun. Tällöin he tekevät mahdollisimman vähän työtä sen eteen, että heidän laulu- ja 

soittotaitonsa sekä musiikinteorian osaamisensa kehittyisi. Tämä voi vaikuttaa mielestäni myös 

osaltaan oppilaiden taitotasojen eroon kuudennelle luokalle tultaessa. 

Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa (Kopperi, 2019; Martikainen, 2017) musiikinteorian 

opettamiseen liittyen, on toistunut tietyt asiat; Oppilaiden motivaatio opiskella musiikin teoriaa 

ja ymmärrys sitä kohtaan on kasvanut valtavasti, kun sen opiskelua on liitetty mahdollisimman 

paljon käytännön musisoimiseen. Omien ja valmiiden kappaleiden soittamiseen ja 

säveltämiseen, laulamiseen ja bändiharjoituksiin kytketty teorian opiskelu voi saada oppilaat 

ymmärtämään ja sisäistämään asioita paremmin (Kopperi, 2019; Martikainen, 2017). 

Kuoppamäki (2010) puhuu myös sen puolesta, kuinka lasten musiikinteorian opiskelu tulisi 

yhdistää mahdollisimman paljon käytäntöön (Kuoppamäki, 2010 s. 18-20).  Tulisiko siis 

musiikin perusteiden opetuksessa miettiä monipuolistamisen (esim. oppimispelit) lisäksi vahva 

käytäntöön yhdistäminen jo heti alusta lähtien? 

Tutkimukseni rajoittui ainoastaan yhden luokan oppilaiden ja heidän luokanopettajansa 

mielipiteisiin ja oppimistuloksiin. Tutkimukseni kesti vain seitsemän 45 minuutin mittaisen 

oppitunnin ajan. Tutkimustani voisi jatkaa tekemällä aiheesta pitkittäistutkimuksen, jossa 

tutkittaisiin esimerkiksi kaikkia Oulun alakouluikäisiä musiikkiluokkalaisia. Heille valittaisiin 



76 

 

hyviä oppimispelejä musiikinteorian opiskelun tueksi. Näitä pelejä he pelaisivat säännöllisesti 

musiikinteorian tunneilla. Luokanopettajien pitäessä heille teoriakokeita, tutkija voisi verrata 

näiden kokeiden tuloksia aiempiin, ilman oppimispelejä pidettyihin teoriakokeisiin ja tehdä 

niistä päätelmiä oppimispelien hyödyllisyydestä opetuksen tukena. 
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LIITE 1 Tutkimuslupa oppilaiden ja heidän huoltajiensa allekirjoitettavaksi 
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LIITE 2 Oulun Konservatorion teoriaopetuksen oppisisällöt (2012) 

  

Musiikin perusteet 1 

  

Suoritettuaan oppilas osaa: 

Rytmi ja melodia: 

 - Aika-arvot: kahdeksasosarytmit, -tauot, ja perusjaot, 

- Tahtilajit: 2/4, ¾, 4/4 

- Oktaavialat: pieni – 2-viivainen 

- Duurit ja mollit kolmeen merkkiin 

- Duuriasteikko ja luonnollinen molliasteikko 

Harmonia: 

- Intervallit ilman laatuja 

- Päätehot (I IV V) 

- Duuri- ja mollikolmisointu 

- Bassolinja 

Säveltapailu: 

- duuri- ja molliasteikon sävelet 1-6 

Musiikin perusteet 2 

  

Suoritettuaan oppilas osaa: 

Rytmi ja melodia: 

- Aika-arvot: kuudestoistaosarytmit, -tauot ja perusjaot 

- 3/8- ja 6/8-tahtilajit 

- Duurit ja mollit neljään merkkiin 

- Melodinen ja harmoninen molli 

Harmonia: 

 - Intervallien laadut 

- Kolmisoinnut (D,m,Y,v) ja niiden käännökset 

- Tavallisimmat sijais- ja lainamuunnesoinnut 

Säveltapailu: 

- duuri- ja molliasteikon sävelet 1-6 
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LIITE 3 Alkukysely oppilaille (kyselyn etusivu) 
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LIITE 3 Alkukysely oppilaille (kyselyn toinen sivu) 
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LIITE 4 Alkukysely opettajalle 
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LIITE 5 Alkutesti oppilaille 
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LIITE 6 Alkutestin aikana taululle heijastettu apukuva 
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LIITE 7 Loppukysely oppilaille (ensimmäinen sivu) 
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LIITE 7 Loppukysely oppilaille (toinen ja kolmas sivu) 
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LIITE 8 Loppukysely opettajalle 
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LIITE 9 Lopputesti oppilaille 
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LIITE 10 Tuntien suunnitelmat  (1/2) 
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LIITE 10 Tuntien suunnitelmat (2/2) 
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LIITE 11 Alku- ja lopputestien pisteet sekä niiden vertailu 
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LIITE 12 QR-koodit oktaavialapeleihin 
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