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ABSTRAKTIT

Peruskoulun musiikkikasvattajuus muutoksessa. Kaksoiskelpoisten opettajien käsityksiä musii-
kinopettajuudesta, opettajankoulutuksesta ja työelämästä.
Anna-Mari Lindeberg1 ja Minna Muukkonen2, Itä-Suomen yliopisto1, Taideyliopiston Sibelius-Aka-
temia2

Yksi opettajankoulutuksen muutoksista 2000-luvulla on ollut kaksoiskelpoisten opettajien koulutuk-
sen lisääntyminen. On yhä yleisempää, että esimerkiksi luokanopettajat sisällyttävät opintoihinsa



jonkin aineen aineopinnot ja pätevöityvät opettamaan kyseistä ainetta koko perusopetuksessa. Yh-
tenäinen peruskoulu suosii omalta osaltaan tällaisia opettajaprofiileja. Tässä esityksessä nostetaan
esiin opettajat, joilla on luokanopettajan ja musiikin aineenopettajan kelpoisuus. Kaksoiskelpoiset
opettajat muuttavat perinteistä, jopa jyrkkää jakoa musiikkia opettavien opettajien kesken. Yhtäältä
koulujen musiikin aineenopettajat ovat perinteisesti olleet ammattilaistasoisen muusikkouden
omaavia yhden aineen spesialisteja ja opettaneet lähinnä perusopetuksen yläluokilla. Toisaalta ala-
koulujen musiikinopetuksesta pääosin vastanneet luokanopettajat kokevat tutkimusten perusteella
aineenhallinnan riittämättömyyttä. Luokanopettajakoulutuksen yhä vähenevä resursointi taide- ja
taitoaineiden opetukseen vaikeuttaa omalta osaltaan aineenhallinnan saavuttamista. On siis kiin-
nostavaa tarkastella sitä, millainen musiikki opetettavana aineena on musiikin aineopinnot tehnei-
den luokanopettajien näkökulmasta.  Esityksen pohjana olevan tutkimuksen tehtävänä on tarkas-
tella 2010-luvun opettajuutta ja opettajankoulutusta kaksoiskelpoisten musiikin/luokanopettajien
näkökulmasta. Tutkimuksessa ovat mukana vuosina 20082013 Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan
kampuksella opiskelleet sekä luokanopettajan että musiikinopettajan pätevyyden suorittaneet
opettajat. Aineisto koostuu opettajille suunnatusta kyselystä, johon vastasi 38 opettajaa sekä kah-
deksan opettajan pienryhmähaastatteluista. Aineiston analyysiin on sovellettu sisällönanalyysiä.
Tässä esityksessä tarkastellaan sitä, millaisena musiikinopettajuus, musiikinopetuksen käytäntöjen
rakentaminen ja suhde musiikin opettamiseen näyttäytyy aineiston puhunnoissa. Esityksessä kuva-
taan niin ikään opettajien kokemaa kompetenssia suhteessa työelämän vaatimuksiin sekä opetta-
jien arviointeja koulutuksen ja työelämän suhteesta. Lisäksi selvitetään, millaisia työnkuvia kaksois-
kelpoisilla opettajilla on. Tulosten pohjalta pohditaan, millaisen kuvan peruskoulun musiikkikasva-
tuksesta tämä tutkimus luo, ja miten opettajien koulutusta voisi edelleen kehittää.

Musiikin asiantuntijuuden soveltaminen luokanopettajakoulutuksessa
Lenita Hietanen1, Jukka Enbuska1, Vesa Tuisku1, Atte Rimppi1, Inkeri Ruokonen2 ja Heikki Ruis-
mäki2, Lapin yliopisto1, Helsingin yliopisto2

Alaluokkien opettajan haasteet musiikin opettamisessa on Suomen lisäksi tunnistettu mm. Ameri-
kassa, Australiassa, Englannissa, Walesissa ja Espanjassa.  Opettajat mm. kokevat musiikilliset tai-
tonsa puutteellisina (Hallam et al., 2009; Holden & Button, 2006; Joseph, 2014; Thorn & Brasche,
2015; deVries, 2013). Vähillä resursseilla luokanopettajaopiskelijoiden musiikillisten taitojen kehit-
tyminen on rajallista; koulutuksella voidaan vaikuttaa lähinnä asenteisiin musiikkia ja sen opetta-
mista kohtaan sekä tulevien luokanopettajien sitoutumiseen kehittämään itseään (Thorn & Brasche,
2015). Asenteisiin musiikkia ja sen oppimista ja opettamista kohtaan vaikuttavat mm. kodin musiik-
kikulttuuri (Valenzuela & Codina, 2014), kouluajan musiikilliset kokemukset ja musiikin harrastami-
nen (de Vries, 2011). Olennaista on opettaa tulevia luokanopettajia hyödyntämään vähäisempiäkin
musiikillisia taitoja (Holden & Button, 2006; Thorn & Brasche, 2015). Tämä tutkimus on osa Lapin
yliopiston ja Helsingin yliopiston luokanopettajankoulutuksessa toteutettua musiikinopetuksen ke-
hittämis- ja tutkimustyötä; kohteena ovat opiskelijoiden musiikillisesta monenlaisuudesta ja toi-
saalta vähenevistä opetusresursseista aiheutuvat haasteet kaikille yhteisissä musiikin opinnoissa.
Interventioissa on hyödynnetty blended learning -näkökulmaa. Opiskelijoiden erilaisuus on ilmennyt
musiikillisten taitojen ja asenteiden lisäksi heidän valmiuksissaan hyödyntää teknologiaa, erityisesti
internetiä ja videoita (Hietanen et al.,  2016; Ruokonen et al.,  2016; Tuisku et al.,  2016).  Tuloksia



tarkasteltaessa on herännyt kysymys, mitä musiikinopettajuuden oppimisprosessin tilanteita ei voi
korvata kirjallisilla ohjeilla, opetusvideoilla tai internetillä? (ks. Brook & Upitis, 2015; Crawford &
Jenkins, 2015; Klopper & Weir, 2015). Tässä tutkimuksessa kysytään: 1) Millaisissa opiskelutilan-
teissa luokanopettajaopiskelija tarvitsee musiikinlehtorin asiantuntijuutta face-to-face? Aineistona
ovat Lapin yliopistossa keväällä 2016 videoidut musiikin opiskelutilanteet. Aineiston sisällönalyy-
sissa tarkasteltiin, millaisista aiheista opiskelijat esittivät kysymyksiä. Musiikinlehtorin asiantunti-
juutta edellyttävät kysymykset käsittelivät mm. opetusvideoiden käsitteistöä ja "miten paljon pitää
itse osata soittaa, että pärjää?".

Urheilun eetos edelleen koululiikunnan ydintä?
Liisa Hakala1 ja Tiina Kujala2, Helsingin yliopisto1, Tampereen yliopisto2

Suomalainen koulu ja liikunnan oppiaine ovat ammentaneet kansainvälisistä kehityskuluista, joita
on taivutettu kansallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Valistusaate ja kansallisuusaate ovat molemmat
vaikuttaneet nykyisen liikuntakasvatuksen kehittymiseen. Merkittävät valistusajan filosofit, kuten
Locke ja Rousseau, uskoivat ruumiinharjoituksien luonnetta kasvattavaan vaikutukseen. Karaise-
malla ruumista luotiin tahdonvoimaa, joka olisi vahvan luonteen ydin ja energianlähde. Tämä 1800-
luvun kasvatusopillisessa keskustelussa voimallisesti esillä ollut ajatus vaikutti Euroopassa saksalai-
seen kansallismieliseen voimisteluliikkeeseen samalla, kun se loi aatteellista pohjaa brittiläisten si-
säoppilaitosten ruumiinkulttuurille. Edellisiä pidetään nykyisen liikuntakulttuurin syntysijoina. Sak-
salainen, mutta myös ruotsalainen voimistelu sekä Suomeen rantautunut urheilu ovat kaikki ajalli-
sine ja ideologisine konnotaatioineen osallistuneet suomalaisen liikunnan oppiaineen identiteetin
rakentamiseen.  Tarkastelemme esityksessämme sitä, miten (jos ollenkaan) liikunnan oppiaineen
historiallinen kehityskulku ja etenkin urheilun eetos ovat läsnä nykymuotoisen perusopetuksen lii-
kuntakasvatuksen parissa operoivien opettajien oppiaineeseen liittyvässä esiymmärryksessä. Ai-
neisto on haastatteluaineisto. Urheilun eetoksella viittaamme niihin modernin perususkomuksista
ammentaviin totuuksiin, jotka ovat kietoutuneet osaksi urheilun arvoja, puhetapoja ja uskomuksia.
Modernin perususkomukset ja urheilun eetos kohtaavat myös niissä tekniikoissa, jotka realisoituvat
liikuntatunneilla tuntien ilmapiirinä ja opetusmenetelminä.  Hämäläinen (2008) jäsensi väitöskirjas-
saan viisi erilaista urheilun eetosta yksilön näkökulmasta: työn, menestyksen, virtuositeetin, haus-
kuuden ja huolenpidon eetokset. Tässä esityksessä näkökulma ei ole yksilölähtöinen vaan rakenteel-
linen ja diskursiivinen (Dunning 1993; Korsgaard 1982; Mangan 2000). Urheilun eetos palautuu mm.
nationalismiin, luonnollisena pidettyihin ja lukkoon lyötyihin sukupuolirooleihin, ryhmien sisäisiin
lojaliteettisuhteisiin sekä esim. itsekurin, rationaalisuuden ja suoritusorientaation korostumiseen.
Väitämme, että urheilun eetos näin ymmärrettynä ylläpitää ja tuottaa edelleen liikunnan oppiai-
neessa puhetapoja ja käytänteitä, jotka marginalisoivat vaihtoehtoisia puhetapoja ja hidastavat uu-
sien käytänteiden omaksumista.
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Sosiaalinen musiikkikasvatusmenetelmä Sistema Finland
Maija Puromies, Helsingin yliopisto

Aion tutkia Venezuelasta lähtöisin olevan El Sistema -musiikkikasvatusmenetelmän mallia ja tuloksia
ja etenkin sen Suomessa toimivaa versiota Sistema Finlandia. Opettaja, muusikko ja aktivisti José
Antonio Abreu perusti musiikkikasvatusmenetelmä El Sistema Venezuelan Venezuelassa vuonna
1975. El Sistema on ennen kaikkea tavoitteellinen sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa merkityksessä.
Lapsi tulee ensin - ja musiikki on vasta sisältö. El Sisteman keskeiset käsitteet ilmenevät seuraavissa
teeseissä: ”Democratization of music and transformation of society.” “Through the symphonic or-
chestra and choir as instruments of social organization and communitarian development.” “Passion
first, refinement second!” Tulen tutkimaan Sistema Finlandin toiminnasta seuranneita vaikutuksia
mukana olleiden lasten elämässä - muun muassa heidän oman kokemuksensa kautta. Tarkoitukse-
nani on myös rakentaa vuodesta 2009 Suomessa toimineesta konkreettisesta toiminnasta malli,
jonka pohjalta voidaan mahdollisesti rakentaa uusia konkreettisia toimintoja, vaikkakin mahdolli-
sesti eri sisällöin. Tutkimukseni avaa kasvatuksellisen väliintulon, tässä tapauksessa esimerkiksi so-
siokulttuurisen innostavuuden, konkreettisia vaikutuksia. Tutkimukseni yleisö ovat eri koululaitos-
ten opettajat ja muut taidekasvattajat sekä yhtä lailla koko toinen sektori, siltä osin mikä luo ja yllä-
pitää yhteisölliseen hyvään tähtääviä toimintoja. El Sisteman toimintaperiaatteen kohderyhmään
kuuluvat niin maan kantaväestö kuin kyseisen maan maahanmuuttajat. Yhtenä yhteisen mielekkään
toiminnan tavoitteena onkin edistää eri taustaisten lasten välistä kumppanuutta sekä ehkäistä ra-
sismia laaja-alaisesti, samalla edistäen maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä sopeutumista
uuteen maahan. Onnistuneista ratkaisuista näin kansojen liikehtiessä tarvitaankin aina ajankoh-
taista ja soveltamiskelpoista tietoa. Sistema Finlandin mallissa musiikkikasvatustoiminta rakentuu
koulupäivän ympärille, oman koulun ollessa pääasiallisesti toiminnan paikka. Kiinnostava tämänkin
tutkimuksen laajempikin tarkastelun kohde on koulu mahdollisimman kokonaisvaltaisen virikkeelli-
senä kontekstina, esimerkiksi juuri syrjäytymisvaarassa oleville koululaisille. Kiinnostavaa on myös
tutkia yksilöön kohdistettavan tiedostetun kasvatuksellisen toiminnan merkitystä, sekä yksilön saa-
man välittömän hyödyn että laajemman yhteiskunnallisen merkityksen kannalta. Kansainvälistä,
monissa maissa, eri mantereilla, toimivaa El Sistemaa on tutkittu paljon. Tutkimustulokset toimin-
nan kiistattomasta hyödystä niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla ovat selvät. Tosin kriittistäkin ana-
lyysiä löytyy, koskien El Sistema-sosiaalisen musiikkikasvatuksen metodeja. Suomen El Sistema-toi-
mintaa ei ole amk-tason opinnäytteitä lukuun ottamatta tutkittu lainkaan. Näkisin tässä olevan oi-
van paikan tutkia asiaa. Suomen El Sistema tarvitsee siis tutkimuksia ja niiden tuloksia ohjautuak-
seen toiminnassaan aina ideaaliin - El Sisteman alkuperäisideaa sekä suomalaista yhteiskuntaa huo-
mioivaan -suuntaan. Tutkimuskysymyksiä: 1) Miten Tempo-orkesteritoiminnassa mukana olleiden
lasten minäkuva ja oppimistulokset koulussa ovat muuttuneet? Vai ovatko? Miten syrjäytysmisvaa-
rassa olevien perheiden oleminen on muuttunut koko perheen päästessä mukaan Tempo-toimin-
taan. Ovatko rasismin vastaiset tavoitteet toteutuneet? 2) Mitä on sosiaalinen musiikkikasvatus Sis-
tema Finland? Miten El Sistema on tullut Suomeen? 3) Mikä abstrakti teoria tai tieteellinen malli
voidaan rakentaa konkreettisesta Sistema Finland-toiminnasta? 4) Miten muodostettua uutta teo-
riaa voitaisiin soveltaa muihin, mahdollisesti eri sisältöisiin, toimintarakennelmiin?



Lapsen luovan videoteoksen tarkastelu monilukutaidon representaationa
Sara Sintonen, Helsingin yliopisto

Esitys pohjautuu esikouluikäisen lapsen tuottaman videoteoksen analyysiin ja teoksen tarkastelemi-
seen monilukutaidon, erityisesti luovan tuottamisen, näkökulmasta. Videota (joka koostuu still-ku-
vista ja äänistä) on analysoitu kuvallisena ja äänellisenä kerrontana, ja analyysissä on tukeuduttu
musiikin peruselementteihin (rytmi, tempo, sointiväri, dynamiikka ja melodia). Luovalla tuottami-
sella tarkoitetaan uuden mediasisällön tuottamisen lisäksi jonkin olemassa olevan sisällön muok-
kaamiseen, tai jostakin olemassa olevasta muokkaamalla jatkettuun, uudelleen järjestettyyn (remik-
sattuun) tai useita eri sisältöjä yhdistelemällä koottuun tuotokseen. Käsiteltäessä luovaa tuottami-
sesta oppimisen yhteydessä sillä on paljon yhtäläisyyksiä digitaalisen kulttuurin sisällöntuottamisen
kanssa, sillä tekijyys ja toimijuus digitaalisessa kulttuurissa tarkoittavat usein sisältöjen yhdistämistä
ja jatkamista (remediation). Sisältöjen (samojenkin) muokattavuutta voidaan pitää yhtenä digitaali-
sen kulttuurin perustekijänä osallistumisen ja osallisuuden (participation) sekä omaehtoisen teke-
misen, tuottamisen ja värkkäilyn (bricolage) rinnalla (Deuze 2005). Tuotettava sisältö voi esiintyä
monilukutaidon tekstikäsityksen mukaisesti lähes missä muodossa tahansa: paitsi sanallisena myös
muuntyyppisin symbolein ilmaisuna sekä visuaalisena, auditiivisena, kinesteettisenä sekä näiden yh-
distelminä. Esityksessä pohditaan luovaa mediatuottamista monilukutaidon kehittymisen tukemi-
sen ja opettamisen kannalta. Erityisesti (kyseessä olevan) videoteoksen pohjalta monilukutaito näyt-
täytyy modaliteettien käyttämisenä tarinan rakentamisessa sekä rytmisen, melodisen ja harmoni-
sen rakentumisen ja jäsentämisen hallitsemisena. Multimodaalisuutta tulkitsevan monilukutaidon
yhdeksi lähtökohdaksi olen ottanut audiovisuaalisen kerronnan teorian (Bacon 2000) sekä sovelta-
van mediaestetiikan (Zettl 1999). Henry Baconin mukaan audiovisuaalisen kerronnan teoria tarkoit-
taa sitä, miten eri tavoin esitetyn tai tallennetun audiovisuaalisen sisällön avulla voidaan kertoa ta-
rinoita. Herbert Zettl ei tarkastele mediakerrontaa eri modaliteettien käyttötapojen kautta, vaan
toteaa, että on tunnettava kunkin modaliteetin esteettinen luonne, jotta niitä voidaan käyttää yh-
distelemällä merkitseviä kokemuksia tuottaviksi kokonaisuuksiksi. Millainen on äänen ja musiikin
kertova luonne ja miten sitä voisi lähestyä monilukutaidon opettamisen näkökulmasta perusope-
tuksessa?

Bacon, Henry (2000). Audiovisuaalisen kerronnan teoria. Helsinki: SKS.
Deuze, Mark (2006). Participation, Remediation, Bricolage: Considering Principal Components of a
Digital Culture. The Information Society 22(2), 63–75.
Zettl, Herbert (1999). Sight, Sound and Motion. Applied Media Aesthetics. Belmont, CA: Wads-
worth

Tapaustutkimus eheyttävästä taidepedagogiikasta oppimisympäristönä metsä
Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopisto

Metsässä liikutaan kaikkina vuodenaikoina ja sen vuoksi se tarjoaa oivan oppimisympäristön lapsille
jokaisena vuodenaikana. Metsän mytologia ja olennot ovat tulleet suomalaisille tutuiksi kansallisee-
pos Kalevalan ja monien metsään liittyvien tarinoiden ja satujen kautta. Tämä on tapaustutkimus
Helsingin yliopistossa, käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksella opettajiksi



opiskelevien taito- ja taideaineiden sivuaineeseen liittyneestä eheyttävästä taidekasvatuskokei-
lusta, jossa opiskelijat suunnittelivat luontotaidepäivän, jonka aikana esiopetusikäiset lapset työs-
kentelivät suomalaisessa metsässä taiteellisen ilmaisun monia muotoja kokeillen.    Tutkimustehtä-
vänä oli selvittää miten opiskelijat yhdistivät ulkoilmapedagogiikan ja eheyttävän taidekasvatuksen
suunnittelussa ja toiminnassa ja miten he arvioivat ryhmässä toteutettua taidepedagogista proses-
sia kokonaisuudessaan. Tutkimusaineisto kerättiin opiskelijoiden taidepedagogisista kirjoituksista
sekä videoaineistosta. Aineiston sisällönanalyysin perusteella ulkoilmapedagogiikan ja eheyttävän
taidekasvatuksen yhdistäminen koettiin kehittämisen arvoisena taidekasvatuksen oppimisympäris-
töjä laajennettaessa. Tulokset osoittivat, että tässä produktiossa luonto-teema, erityisesti metsä in-
tegroitui taiteen moniin kieliin. Taidetta ja luontoa lähestyttiin lapsia osallistaen, esim. kysellen
"Mitä tässä mahtaa olla meneillään? Mikä saa sinut ajattelemaan näin?" Lapset saavat kertoa tun-
temuksistaan ja tulkinnoistaan luonnon, tutun ja tuntemattoman, taiteellisen kokemisen ja ilmaisun
äärellä. Menetelmässä yhdistyvät lapsen uteliaisuus, ihmettely ja luova ajattelu. Metsäseikkailussa
yhdistyvät moniaistisella tavalla kädentaidot, luonnossa liikkuminen, tanssi, musiikki, draama ja ark-
kitehtuurikasvatus siihen luontokokemukseen ja sadun lumottuun maailmaan.


