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Kirsi Vikman

KUVIONUOTTIMENETELMÄN ULOTTUVUUDET PIANONSOITON
ALKUOPETUKSESSA

Toimintatutkimus eri kohderyhmillä

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tutkittiin kuvionuottimenetelmän soveltuvuutta ja mahdollisuuk-
sia pianonsoiton alkuopetuksen eri ulottuvuuksilla. Lisäksi tutkimuksessa tarkas-
teltiin erilaisia oppimisprosesseja, joita toimintatutkimuksen tuloksena syntyi.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuvionuottiopetuksen merkitystä oppilaan
oppimisen tukijana soittamisen eri osa-alueilla sekä miten kuvionuoteista voidaan
siirtyä perinteiseen nuottikirjoitukseen, jos se on opetuk-sen tavoitteiden kannalta
tarkoituksenmukaista. Kuvionuotit on uusi konkreettinen notaatiosysteemi, jossa
nuotit merkitään systemaattisesti erilaisin värein ja symbolein.

Tutkimuksessa kuvataan toimintatutkimusprosessia, jossa opettaja-tutkija opetti
eri kohderyhmille (alle kouluikäiset lapset, pianoryhmä, erityisryhmän oppilaat)
pianonsoittoa kuvionuottimenetelmää soveltaen kolmen lukukauden ajan, puolen-
toista vuoden aikana (yhteensä 189 oppituntia). Tutkimuksen aineisto koostuu
opettajan päiväkirjoista, oppituntien videoinneista, kyselylomakkeista sekä oppi-
laiden vanhempien ryhmähaastatteluista. Näin aineiston triangulaatio oli mahdol-
lista. Tutkimus on myös tapaustutkimus, jossa esitellään neljä erilaista opetus- ja
oppimisprosessia.

Tutkimuksen opetuskokeilun ja aineiston analysoinnin aikana alkoivat hahmot-
tua aineistolähtöisen teorian (grounded theory) piirteet. Tutkimuksen teoreettises-
sa osassa esitellään pianonsoiton opetuksen monidimensioinen malli, jossa sovel-
letaan konstruktivistisen oppimiskäsityksen sekä Howard Gardnerin monilahjak-
kuusteorian (Theory of Multiple Intelligences) piirteitä pianonsoiton opetukseen.
Täysin puhtaaseen aineistolähtöisyyteen ei teorian muodostamisessa päästy, vaik-
ka tutkimuksen aineiston analyysi noudattaa aineistolähtöisen teorian johtamisen
vaiheita. Myös tutkijan aikaisemmalla teoreettisella tiedolla oli merkitystä teorian
muodostumisessa. Pianonsoiton opetuksen monidimensioisessa mallissa lähdetään
liikkeelle musiikin yksilöllisistä merkityksistä ja tavoitteista. Pianonsoittotaidon
nähdään koostuvan erilaisista ulottuvuuksista, joissa yhdistyvät soittajan musi-
kaalinen, kielellinen, loogis-matemaattinen, spatiaalinen, kehollis-kinesteettinen,
intrapersoonallinen sekä interpersoonallinen puoli, joita soittaja eri tavoin käyttää



hyväkseen pianonsoiton yhteydessä. Pianonsoiton opetuksen eri osa-alueita ovat
nuotinluku, tekniikka, tulkinta, improvisointi ja vapaa säestys, harjoittelu, ulkoa
soittaminen ja esiintyminen. Opetuksen työtapoja ovat soittaminen, laulaminen,
liikunta, luova toiminta, kuuntelu ja musiikin teorian harjoitukset.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuvionuotit mahdollistavat yksilöllisen
opetuksen ja musiikin merkityksien etsimisen. Intrapersoonallisella soiton ulottu-
vuudella kuvionuottisoitto onnistumisen kokemusten kautta kasvattaa itsetuntoa
ja motivaatiota. Interpersoonallisella tasolla kuvionuotit rikastuttavat yhteissoiton
mahdollisuuksia. Opettaja-oppilassuhde on soitonopetuksessa oleellinen. Tähän
kuvionuottien käyttö saattaa antaa uusia näkökulmia. Soittamisen spatiaalisella
alueella kuvionuottisoitto antaa valmiuksia nuottikirjoituksen ja musiikin muoto-
jen hahmottamiselle. Kehollis-kinesteettisellä osa-alueella kuvionuotit helpotta-
vat motoristen valmiuksien kehittymistä. Kuvionuotit auttavat myös musiikin loo-
gisten rakenteiden ja musiikin teorian omaksumista, mikä liittyy osittain soittajan
loogis-matemaattisiin taitoihin. Musikaalisuuden alueella kuvionuotit mahdollis-
tavat yksilöllisen musikaalisuuden toteuttamisen lähes kaikille. Esimerkiksi kehi-
tysvammaiset voivat uuden konkreettisen nuotinkirjoitustavan ansioista osallistua
tasavertaisesti tavoitteelliseen soitonopetukseen ja toteuttaa itseään musiikillises-
ti. Lingvistisellä soiton ulottuvuudella tutkimus osoitti, että laulujen sanat ovat
tärkeässä asemassa musiikin omaksumisessa. Siirtyminen perinteiseen nuottikir-
joitukseen tapahtui neljän vaiheen kautta, joita olivat soittaminen kuvionuoteista,
kuvionuottien siirtäminen nuottiviivastolle, värinuotit ja lopuksi siirtyminen pe-
rinteiseen nuottikuvaan. Kuvionuotit näyttivät tämän tutkimuksen tulosten perus-
teella helpottavan kaikilla kohderyhmillä oppilaan soittamaan oppimista ja rikas-
tuttavan opettajan opetuksen mahdollisuuksia.

Avainsanat: kuvionuottimenetelmä, pianonsoiton alkuopetus,
toimintatutkimus, tapaustutkimus, pianopedagogiikka,
musiikkikasvatus, erityisoppilaiden soitonopetus,
konstruktivistinen oppimiskäsitys, monilahjakkuusteoria
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DIMENSIONS OF THE FIGURENOTES-METHOD
IN THE FIRST YEARS OF PIANO-PLAYING

Action Research with Different Target Groups

Abstract

The purpose of this thesis is to find out what kind of opportunities the figurenotes-
method has for different dimensions of piano-teaching on the basic level. The
study examines various learning processes generated during the action research
process. Further, the purpose of this study is to clarify the significance of the
figurenotes-method in supporting learning in the different dimensions of piano
playing, and how players can, if desired, learn traditional notation after using
figurenotes. The figurenotes-method is a new concrete notation system. The notes
are expressed systematically with different colours and symbols.

The study describes the action research process in which the teacher-researcher
gave piano lessons to different target groups (children under school age, piano
group, special class students) using the figurenotes-method during three terms or
one- and-a- half years (altogether 189 lessons). The data of this study consists of
research diaries, video tapings of the lessons, questionnaires and group interviews
with parents, making triangulation of data possible. The study is also a case study,
which introduces four different learning and teaching processes.

During the teaching period and data-analysis the ideas of the grounded theory
started to take shape. The theoretical part of the study introduces the
multidimensional model of piano teaching, where the features of the constructivist
perspective on teaching and learning, and the theory of multiple intelligences by
Howard Gardner are applied to the teaching. This is not a complete by grounded
theory, although the analysis of the data follows the stages of the systematic set of
procedures needed to develop a grounded theory. The researcher’s previous
theoretical knowledge had an effect on forming the theory. The multidimensional
model of piano teaching assumes that music has individual meanings and aims.
The skill of playing the piano seems to consist of different dimensions: the player’s
musical, linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-kinesthetic, intrapersonal
and interpersonal skills are all integrated and used in the process of playing. The



different divisions of piano-teaching are note-reading, technique and interpretation,
improvisation, practising and rote learning and performing. The working methods
are playing, singing, moving, improvising, listening and music theory.

The results of the study showed that the figurenotes-method makes possible
individualized teaching and the finding of individual meanings in music. On the
intrapersonal level figurenote-playing gives better self-esteem and motivation
through positive learning experiences. On the interpersonal level, the figurenotes-
method provides more opportunities for group-playing. The figurenotes-method
can provide new perspectives on the essential relationship between teacher and
pupil. In the spatial area of piano-playing, figurenote-playing gives the readiness
to perceive notation and musical forms. In the bodily-kinesthetic area figurenotes
help to develop motor coordination. Figurenotes also help in the adoption of  forms
and a theory of music which are logical, and which are relates to a player’s logical-
mathematical skills. In the area of musicality, figurenotes make possible the
realization of individual musicality for almost all players. For example, the special
class students with their new concrete notation system can take part in goal-directed
piano-teaching and express themselves musically as well. In the linguistic dimension
of piano-playing the study showed that lyrics play an important role in adopting
music. The changeover from figurenote-notation to traditional notation happens in
four stages: playing with figurenote-notation; moving the figurenotes to the stave;
colournotes; and finally traditional notation. Figurenotes seemed to make learning
easier and to provide teaching with richer opportunities.

Keywords: figurenotes-method, piano-teaching at the basic level,
action research, case study, piano pedagogy, music education,
piano-teaching of pupils with special educational needs,
constructivist view of learning, the theory of multiple
intelligences



ESIPUHE

Tämän tutkimuksen juuret ovat pianonsoiton opetuksen käytännön työssä, joka on
positiivisessa mielessä antanut mahdollisuuden ymmärtää soittamaan oppimiseen
liittyvien tekijöiden kirjoa ja monimuotoisuutta. Opettajuuteni kasvuun on yli-
opisto-opintojen lisäksi vaikuttanut ne työympäristöt, joissa otin ensi ja myöhem-
piäkin askeleita kohti ammatillista näkemystäni. Näissä työyhteisöissä uusien ope-
tusnäkemysten kokeilu nähtiin luonnolliseksi osaksi opettajan työtä – näitä inno-
vaatioita sai vapaasti toteuttaa. Oppilaiksi olivat kaikki tervetulleita. Nämä lähtö-
kohdat antoivat kimmokkeen ryhtyä etsimään uusia opetusmenetelmiä, jotka oli-
sivat tarkoituksenmukaisia soittajien erilaiset tavoitteet huomioon ottaen. Soitta-
maan oppiminen sinällään muotoutui mielenkiintoiseksi musiikkikasvatuksen ja
kasvatustieteen tutkimuskohteeksi. Tutustuminen kuvionuottimenetelmään avasi
lopullisesti ovensa tämän toimintatutkimuksen käynnistymiselle.

Tämän tutkimusprosessin toteuttaminen on tapahtunut usean eri yhteistyöta-
hon avulla. Lämmin kiitos ohjaajalleni ja jatko-opintojeni valvojalle professori
Hannele Niemelle kannustavasta asenteesta ja työtäni aina vaihe vaiheelta eteen-
päin vievistä ohjeista. Kiitos esitarkastajilleni professori Marjut Laitiselle sekä
professori Heikki Ruismäelle kommenteista, jotka auttoivat tutkimuksen työstä-
misessä kirjoittamisen viime metreillä.

Ilman tutkimuksessa mukana olleita oppilaita ja heidän vanhempiaan koko
opetuskokeilu ei olisi ollut mahdollista, joten suuri kiitos osallistumisesta ja kan-
nustuksesta. Kiitos myös yhteistyökouluille toimintatutkimusprosessin mahdol-
listamisesta. Kiitokset kuvionuottimenetelmän kehittäjälle Kaarlo Uusitalolle ku-
vionuotteja koskevista keskusteluista sekä Markku Kaikkoselle avusta oppimate-
riaalin laadinnassa. Helsingin Kaupunkilähetyksen alaisuudessa toimiva Musiikin
erityispalvelukeskus Resonaari tuki tutkimusta niin taloudellisesti kuin muutakin
yhteistyötä tehden. Kiitos. Kiitän myös Resonaarin opettajia Hanna Hakomäkeä
ja Heini Yläsoininmäkeä yhteistyöstä kuvionuottimenetelmän parissa.

Koska tutkimuksen teon yhteydessä sain kokea niin ylä- kuin alamäkiä, kiitän
asioiden jakamisesta ja kannustuksesta vanhempiani, Ritva-Tuuli Ahosta, Marja-
Leena Sakkia, Mika Perkiötä, Merja Gustafssonia, Marja-Riitta Lahtista sekä kaik-
kia ystäviäni. Kiitos kasvatustieteen laitoksen esimiehelle Marja Martikaiselle tut-
kimukseni hyväksymisestä laitoksen julkaisusarjaan sekä Tuomo Aallolle väitös-
kirjan taitosta.

Suuri kiitos kuuluu Karille, joka piirsi tietokoneohjelmia soveltaen tutkimusta
varten tehdyt uudet kuvionuottimateriaalit ja auttoi tutkimuksen liittyvien taulu-
koiden ja kaavioiden toteuttamisessa sekä uskoi tutkimukseeni kaikissa sen eri
vaiheissa.
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen taustaa

Tässä toimintatutkimuksena toteutetussa tutkimuksessa tarkastellaan uuden soi-
tonopetusmenetelmän käyttöä pianonsoiton alkuopetuksessa sekä pyritään muo-
dostamaan laaja näkökulma pianonsoiton opettamisen ja oppimisen eri puoliin.
Tutkijan usean vuoden kokemus pianonsoitonopettajana (erityisesti alle kouluikäis-
ten parissa) on osoittanut, että eri oppilasryhmien lähtökohdat soittoharrastusta
ajatellen vaihtelevat huomattavasti. Yksilölliset erot kaikissa ikäryhmissä ovat suuria
samoin tarpeet, joita harrastukselta toivotaan. Tämä näkökulma luo paineita ope-
tuksen järjestämiseksi siten, että se vastaisi jokaisen yksilöllisiä tavoitteita. Mu-
siikkikasvatuksen piirissä on havaittu ja käyty keskustelua myös muista erilaisista
musiikin opetuksen ongelmista esim. luovien työmuotojen vähyys, musiikin teo-
rian ja käytännön erillisyys jne. Marja Vuori (1991) on lisensiaattityössään tutki-
nut prima vista -soiton (soittaminen ensi näkemältä suoraan nuoteista) ongelmia
pianonsoiton alkeistasolla. Nuotinlukutaito on siis ylipäätään hankalaksi ja ongel-
mia sisältäväksi tunnustettu soittamisen osa-alue.

Perinteisessä pianonsoiton opetuksessa nuotinlukutaidon oppiminen on ollut
yksi, mutta ei ainut, oleellinen ja tärkeä tavoite. Pianomusiikissa nuottikuva on
luonnollisesti monimutkaisempi ja monikerroksisempi kuin monilla muilla soitti-
milla. Niinpä lasten nuotinlukutaidon kehittäminen edellyttää opettajalta eri aisti-
keskuksiin ja eri aivopuoliskoihin tulevien ärsykkeiden käsittely- ja erottelutaitoa
(Kianto 1998, 61-62).  Soittotapahtuma itsessään käsittää siis monia eritasoisia
operaatioita, joita on hallittava samanaikaisesti. Jo yhden nuotin soittaminen vaa-
tii monenlaista tietoa ja niiden yhdistämistä. Tämän kaiken lisäksi tapahtuma on
yhdistettävä soivaan mielikuvaan ja tilanteen motoriseen hallintaan. Jos ajatellaan
alle kouluikäistä lasta tai erityisopetuksen piiriin kuuluvia oppilaita, soittaminen
saattaa olla heidän erilaiset kehitystasonsa huomioon ottaen hyvinkin vaativa pro-
sessi. Tällä ei haluta aliarvioida lasten kykyä oppia ja omaksua tietoa, vaan koros-
tetaan, että erilaisille soittajille olisi löydettävä heidän tarpeisiinsa sopivia ja tar-
koituksenmukaisia lähestymistapoja asioiden oppimiseksi. Alle kouluikäiset lap-
set ovat luonteeltaan innostuneita oppimaan, ja olisi vain löydettävä oikea väylä
yksilölliseen tiedonrakentumiseen, joka voi johtaa ennalta arvaamattomiin oppi-
mistuloksiin.

Usein kuulee sanottavan, että musiikki on tärkeä asia ihmisten elämässä ja olisi
hauska itsekin osata soittaa. Monessa tapauksessa pelko omasta kyvykkyydestä
estää soittotuntien aloittamisen. Samoin uskomus, jonka mukaan soittaminen on
vain lahjakkaiden ja musikaalisten ihmisten etuoikeus. Tätä ajatusta tukee Kirsti
Tulamon (1993, 294-295) tutkimus, jossa tutkittiin koululaisten musiikillista mi-
näkäsitystä. Tutkimuksessa todettiin, että tiedostetulta musiikilliselta minäkäsi-
tykseltään myönteisiä oppilaita oli tutkitussa koehenkilöjoukossa 84% ja negatii-
visen käsityksen omaavia 14%. Ongelmalliselta tutkimuksen valossa vaikutti mu-
siikillista suoriutumista koskeva alue, koska noin neljännes (24%) oppilaista arvi-
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oi itsensä kielteisesti tällä alueella. Tulamon mukaan musiikinopetuksen mahdol-
liset ongelmat näyttäisivät olevan suoriutumiseen liittyvissä tekijöissä, koska moni
oppilas kokee itsensä tällä alueella pätemättömäksi.

Lisäksi soittaminen on toisaalta hyvin vaativa harrastus, joka vaatii ponnistelua
oli kuinka lahjakas ja musikaalinen tahansa. Lapset tulevat usein hyvin innostu-
neena ensimmäisille soittotunneilleen, mutta karu totuus onkin edessä. Soittamaan
oppiminen ei sujukaan hetkessä, vaan onkin usean vuoden projekti, joka vaatii
sinnikkyyttä, vaivannäköä ja ennen kaikkea harjoittelua. Joskus alun hankaluudet
vievät voiton halusta soittaa, ja näin innokkuus soittamiseen vähenee. Suuri vaiku-
tus oppilaan soittomotivaatioon näyttäisi olevan myös kappaleilla, joita tunneilla
soitetaan. Jos kappale on oppilaalle mieluisa, hän tekee töitä oppiakseen sen, mut-
ta jos teos on soittajalle merkityksetön, on opettajan lähestulkoon turha yrittää
saada oppilas kiinnostumaan siitä.

Koska lapset ja aikuiset ovat hyvin erilaisia, ja myös kyvyt ja kehitystasot vaih-
televat, esimerkiksi soittajan iästä riippuen, niin erilaiset soittoryhmät tarvitsevat
erilaista opetusta ja opetusmateriaalia, jotta kaikki ne, jotka haluavat soittaa, saisi-
vat siihen mahdollisuuden. On selvää, että alle kouluikäinen lapsi ei välttämättä
heti ole valmis abstraktiin nuotinlukuun ja tarvitsee kehitystasonsa mukaista ope-
tusta ja soittomateriaalia. Tutkijan kokemukset eri ikäisten soittajien opettajana
osoittavat, että nuottien lukeminen ei ole helppoa kaikille koululaisillekaan. Liian
suuret ponnistelut vie soittamisesta ja musiikin tekemisestä ilon. On myös oppi-
laita, joilla ei ole vaikeuksia tai hankaluuksia soittamisessa, mutta joka tapaukses-
sa soittamisessa on mukana useita erilaisia asioita, joiden opettelu on työlästä.

Musiikkiterapian piirissä syntyi kuvionuottimenetelmä, jonka avulla nuoteista
soittaminen on mahdollista ilman perinteisen nuottikirjoituksen lukutaidon hallin-
taa. Tässä Kaarlo Uusitalon kehittämässä menetelmässä oleellista on, että musii-
kin teoreettista tietämystä ei juurikaan tarvita, mutta kuitenkin voidaan soittaa
nuottikirjoitusta apuna käyttäen. Näin menetelmä mahdollistaa soittamisen myös
sellaisille kohderyhmille, joille se aikaisemmin oli mahdotonta esim. kehitysvam-
maiset, vanhukset ja erilaisia oppimisvaikeuksia omaavat. (esim. Kaikkonen &
Uusitalo 1999a.) Menetelmää on kehitetty musiikkiterapeuttisen toiminnan ja
monenlaisen musiikinopetuksen piirissä, ja sitä on kokeiltu hyvin tuloksin erilais-
ten kohderyhmien parissa (esim. Laaksonen 1998, Kaikkonen & Uusitalo 1998;
1999b). Kuvionuottimenetelmän pilottiprojektihankkeen kohderyhminä olivat eri-
tyiskoulun oppilaat, vanhukset, syvästi kehitysvammaiset, eri tyyppiset yksilöasi-
akkaat, sekä yhteismusisoinnissa erityisryhmien bänditoiminta ja päiväkotien ryh-
mätoiminta, ja tämän hankkeen pääpaikkana oli Musiikin erityispalvelukeskus
Resonaari (Kaikkonen 1998, 117).

Soitonopetuksessa havaitut ongelmakohdat sekä uuden menetelmän tuottamat
positiiviset kokemukset musiikin tekemisestä herättävät ajatuksen, voidaanko tätä
täysin uudenlaista notaatiomenetelmää käyttää apuna perinteisessä pianonsoiton-
opetuksessa joko sellaisenaan, menetelmää kehittäen tai tavallisen nuottikirjoi-
tuksen oppimisen apuna ja helpottajana. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kuvionuot-
timenetelmän pianopedagogisia mahdollisuuksia, mikä eroaa osittain musiikkite-
rapeuttisesta työstä. Toisaalta tässä tutkimuksessa on mukana myös erityisopetuk-
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sen piiriin kuuluvia oppilaita, joten tämän musiikkiharrastuksen merkitystä on
pohdittava laajasta näkökulmasta. Kun soittoharrastuksen aloittaa erityisopetuk-
sen piiriin kuuluva oppilas, nousee väistämättä esiin kysymys musiikin ja soitto-
harrastuksen terapeuttisista vaikutuksista.

Nuotinluvun opettelun lisäksi pianonsoiton opetuksessa on mukana useita eri-
laisia osa-alueita ja näkökulmia. Opettaja-oppilassuhde on usein tiivis kahden ih-
misen välinen vuorovaikutustapahtuma, soittaminen itsessään vaatii motorisia val-
miuksia, harjoittelu edellyttää keskittymiskykyä jne. Pianonsoittotaidon oppimi-
nen näyttäisi siis olevan useita erilaisia ulottuvuuksia käsittävä prosessi, joten täs-
sä tutkimuksessa pyritään ottamaan laaja-alaisesti huomioon kaikki soittamisen
eri näkökulmat, ja tarkastelemaan kuvionuottimenetelmän mahdollisuuksia soi-
tonopetuksen eri puolilla. Tässä toimintatutkimusprosessissa etsitään uusia näke-
myksiä pianonsoiton opetuksen tarpeisiin niin käytännön kuin teoriankin tasolla.

1.2 Tutkimuksen rakenne

Tässä tutkimuksessa pohditaan pianonsoittoa ja osittain myös musiikkikasvatusta
hyvin laajasta näkökulmasta, koska musiikki on ylipäätään hyvin moniulotteinen
ilmiö ottaen huomioon sen erilaiset yhteydet ja merkitykset ihmisen elämään hei-
dän erilaisissa toimintaympäristöissään. Musiikkikasvatukseen ja tarkemmin ot-
taen pianopedagogiikkaan liittyvässä tutkimuksessa ei ole itsestään selvää muo-
dostaa sellaista oppimisteoreettista näkökulmaa, joka kattavasti peittäisi kaikki
musiikilliseen toimintaan liittyvät osa-alueet. Koska tutkimuksen tavoitteena on
tutkia kuvionuottimenetelmää pianonsoiton opetuksessa, niin tarkastelua varten
tarvitaan jokin yleinen malli tai käsitys pianonsoitosta, sen oppimisesta ja opetta-
misesta.

Tutkimuksen alussa pyritään löytämään sellainen viitekehys, joka ottaa huomi-
oon soittamisen eri puolia mahdollisimman kattavasti. Viitekehyksen muodostu-
miseen vaikutti aineistolähtöisen teorianmuodostuksen tapaan koko tutkimuspro-
jekti opetuskokeiluineen, joten teoria ja empiria pyrkivät olemaan vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Lisäksi tutkimuksen alun teoreettisen osan näkemykset heijasta-
vat niitä ennakko-oletuksia, joiden perusteella opetustyötä tässä opetuskokeilussa
tehtiin. Pianonsoittoa oppiakseen oppilas tarvitsee useita erilaisia taitoja, jotta hän
pääsisi osalliseksi musiikilliseen toimintaan, itsensä toteuttamiseen ja tunteiden
ilmaisemiseen sen avulla. Lisäksi tutkimuksen alkuosan eräänä tärkeänä tavoit-
teena on soveltaa yleisiä käsityksiä oppimisesta ja ihmisen kehityksestä pianon-
soiton opetuksen tarpeita vastaaviksi.

Tutkimuksen toisessa luvussa esitellään kuvionuottimenetelmän syntytaustaa
sekä menetelmän pääpiirteitä. Kolmannessa pääluvussa pohditaan konstruktivisti-
sen oppimisnäkemyksen mahdollisuuksia pianonsoitonopetuksessa. Neljännessä
luvussa käsitellään pianonsoiton opetuksen eri ulottuvuuksia, ja lopuksi muodos-
tetaan pianonsoiton opetuksen monidimensioinen malli, jossa mm. sovelletaan
Howard Gardnerin lahjakkuusteoriaa pianonsoiton opetukseen. Viidennessä luvussa
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tuodaan esiin tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut. Toisin sanoen tutkimuksen
alussa luodaan pianonsoiton opetukseen ja oppimiseen liittyvä teoreettinen viite-
kehys sekä tarkastellaan tutkimusmenetelmiin liittyviä kysymyksiä.

Kuudennessa luvussa esitellään yksilöllisen tiedon ja musiikin merkityksen
rakentumista kuvionuottien avulla. Seitsemäs pääluku koskee kuvionuottien pe-
dagogista soveltamista pianonsoiton opetukseen. Siinä tuodaan esiin miten kuvio-
nuottimenetelmää käytettiin apuna pianonsoiton opetuksen eri osa-alueilla. Kah-
deksannessa luvussa kuvataan neljä erilaista oppimis- ja opetusprosessia, joissa
käytettiin kuvionuottimenetelmää. Lopuksi kootaan yhteen tutkimuksen tulokset
ja arvioidaan toimintatutkimusprosessia. Tutkimuksen loppuosassa siis tarkastel-
laan toimintatutkimusprosessin toteutumista ja sen eri puolia ottaen huomioon tut-
kimuksen alkuosan teoreettiset näkemykset.
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2 Kuvionuotit – uusi mahdollisuus soittaa

2.1 Kuvionuottimenetelmän synty

Vaikka tässä tutkimuksessa tutkitaan kuvionuottimenetelmän mahdollisuuksia
soitinpedagogiikassa, ei tämän uuden nuotinkirjoitustavan synty ole ollut suora-
naisesti yhteydessä perinteiseen musiikkikasvatukseen ja sen tavoitteisiin. Kuvio-
nuottimerkintätavan alkuperä on lähtöisin musiikkiterapeuttisesta toiminnasta,
jolloin etsittiin sellaista nuottien ilmiasua, jossa soittaminen nuoteista olisi perin-
teistä notaatiotapaa huomattavasti vaivattomampaa. Kuvionuottimenetelmän ke-
hittäjä Kaarlo Uusitalo on toiminut useita vuosia kehitysvammaisten musiikkite-
rapeuttina ja huomannut, että musiikin käytöllä on paljon hyödyllisiä vaikutuksia
kehitysvammaisten terapiassa.

Uusitalon mukaan musiikkiterapiaprosessin aikana on voinut havaita, että mu-
siikin tekeminen jäsentää ja selkeyttää kehitysvammaisten maailmankuvaa ja lie-
ventää ahdistusta kaoottisessa maailmassa. Lisäksi musiikin tekemisellä Uusita-
lon mukaan voidaan vaikuttaa mm. tarkkaavaisuuteen, pitkäjännitteisyyden edis-
tämiseen, kognitiiviseen ja motoriseen kehitykseen jne. Ongelmaksi terapiatyössä
muodostui, että vammaiset eivät kyenneet oppimaan tavallista nuottikirjoitusta.
Silloin heräsi ajatus, että voitaisiin kehittää sellainen nuottikirjoitus, jota kaikki
ymmärtäisivät. Lisäksi menetelmän tulisi huomioida mahdollisimman pitkälle jat-
kuva musiikin opiskelu eli yhteys normaaliin nuottikuvaan tulisi olla mahdollista,
jolloin terapian taustalla vaikutti myös jossakin määrin pedagoginen ajattelu. (Uu-
sitalo 1998.) Kuvionuottimenetelmä sai siis alkunsa musiikkiterapeuttisesta käy-
tännön työstä, jolloin haluttiin saada aikaan uudenlainen notaatiomenetelmä, joka
palvelisi sellaisia kohderyhmiä, jotka perinteinen nuottikirjoitus ja sen omaksu-
minen jättävät ulkopuolelle.

Värejä on käytetty kehitysvammaisten opetuksen tukena hyvin paljon. Väreiksi
kuvionuotteihin valittiin selkeästi erotettavissa olevia sävyjä, joiden tunnistami-
nen olisi käsitteellisessä mielessä mahdollisimman yksinkertaista. Neliöiden, ym-
pyröiden ja kolmioiden erottelu on sujunut myös melko helposti. Näiden seikko-
jen perusteella muotoutuivat kuvionuoteissa käytettävät symbolit. Perusajatukse-
na oli mahdollisimman konkreettinen lopputulos siten, että soitetaan se mitä näh-
dään. Ensimmäiset testaukset kuvionuoteilla tehtiin keväällä 1996. Koehenkilönä
toimi 25-vuotias vaikeasti kehitysvammainen mies, jolla oli myös huomattavia
motorisia vaikeuksia. Innostunut asenne tuotti suurien vaikeuksien jälkeen tulosta
ja soittotaito alkoi kehittyä. Syksyllä 1996 testattavien lukumäärää laajennettiin
noin kymmeneen Suojarinteen palvelukeskuksen asukkaaseen ja kaikissa testauk-
sissa saavutettiin myönteisiä tuloksia. (Uusitalo 1998.)

Näiden kokeilujen perusteella syntyivät ensimmäiset versiot kuvionuottikirjoi-
tuksesta ja ensimmäinen Kuvionuotit-soittovihko. Pian tämän jälkeen alkoi ku-
vionuottien edelleen kehittäminen. Menetelmä näytti antavan mahdollisuuksia eri-
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laisiin musiikillisiin toimintoihin useiden erilaisten kohderyhmien parissa niin te-
rapeuttisissa kuin pedagogisissakin yhteyksissä. Useita kehittämishankkeita lähti
vireille, joista yksi on tämä pianopedagoginen tutkimus.

2.2 Menetelmän pääpiirteet

Kuvionuottien käytössä oleellista on, että soittajan tarvitsemat tiedot ja taidot nuo-
teista soittamiseksi ovat melko vähäiset. Perinteisen nuottikirjoituksen lukemi-
seen vaadittavaa teoreettista tietämystä ei kuvionuoteista soittamiseksi juurikaan
tarvita. Menetelmän alkuperäisiä periaatteita kuvaa sen kehittäjän toteamus:

Ensisijaisesti kuvionuotit on tarkoitettu niille, jotka ovat aina halunneet soittaa, mutta
nuotinluvun oppiminen tuntuu liian vaivalloiselta ja korvakuulolta soittaminenkin
on hankalaa. Menetelmä siis mahdollistaa musiikin tuottamisen lähes heti. (Uusita-
lo 1997, 3; Kaikkonen & Uusitalo 1999a, 4.)

Kuvionuottinotaation ilmiasu on hyvin erilainen perinteiseen nuottikuvaan ver-
raten, koska kuvionuoteissa nuotit ilmaistaan erilaisin värein ja kuvioin. Nuottien
nimiä vastaavat systemaattisesti aina värit:

C = punainen
D = ruskea
E = harmaa
F = sininen
G = musta
A = keltainen
H = vihreä

Oktaavialoja taas merkitään erilaisin kuvioin, jolloin suuri oktaavi on vinoristi,
pieni oktaavi on neliö, 1-viivaista oktaavia kuvaa ympyrä ja 2-viivaista kolmio
(kuvio 1). Siis esimerkiksi 1-viivainen d on ruskea ympyrä ja suuri H vihreä vino-
risti.

Kuvio 1. Oktaavialojen ja kuvioiden vastaavuus

Kuvionuottikirjoituksessa nuottien aika-arvot merkitään kuvion pituutena. 1/
4-nuotti on painojäljestä ja sovelluksesta riippuen noin yhden cm2 :n kokoinen. 1/
4-nuottia pidemmät aika-arvot ilmaistaan merkin alareunasta lähtevän palkin pi-
tuutena (Kuvio 2). Silloin esimerkiksi puolinuotti on kokonaisuudessaan n. 2 cm.
1/8-nuotti on puolet neljäsosanuotin koosta. Tauot ilmaistaan tyhjillä kehyksillä.
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Kuvio 2. Nuottien aika-arvojen merkitseminen kuvionuoteilla

Ylennykset ilmoitetaan kuvionuottikirjoituksessa merkistä lähtevällä mustalla
nuolella yläoikeaan, jolloin soitetaan yläoikealla olevaa mustaa kosketinta. Alen-
nus tapahtuu samalla tavoin ylävasemmalle olevasta merkistä ylävasemmalle mus-
talle koskettimelle (kuvio 3).

Kuvio 3. Ylennykset ja alennukset kuvionuoteissa

Kuvionuottikirjoitus koostuu siis erilaisista kuvioista ja väreistä, jotka muo-
dostavat systemaattisen tavan merkitä musiikkia, joka on melko helppo ymmär-
tää. Seuraavassa esimerkki tutusta laulusta kuvionuoteiksi kirjoitettuna (Kuvio 4):

Kuvio 4. Kuvionuottikirjoitusta

Kuvionuottisoiton oleellinen piirre on, että soitettaessa kuvionuoteista soitti-
men, esimerkiksi pianon, tulee olla varustettu tarroilla, jotka vastaavat edellä esi-
tettyjä merkkejä ja värejä (kts. kuvio 5). (Kaikkonen & Uusitalo 1999a.)
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Kuvio 5. Kuvionuottien ja perinteisen nuottikirjoituksen vastaavuus sekä tarrat
koskettimistolla

Musisoidessa etsitään sitten koskettimistosta nuo kuvionuotteja vastaavat mer-
kit. Esimerkkikappaleen (kuvio 4) ensimmäinen nuotti oli punainen kolmio, joten
soittaessa etsitään koskettimistolta punainen kolmio ja painetaan tämä kosketin
alas. Sen jälkeen etsitään seuraava punainen kolmio. Tämän jälkeen mustat jne.
kunnes koko laulu on soitettu. Niiden nuottien kohdalla, joissa oli palkki, koske-
tinta pidetään alhaalla kauemmin, jolloin nuotista tulee kestoltaan pidempi. Soin-
tumerkit eli värilliset laatikot nuottikirjoituksen alapuolella soitetaan tavallisesti
vasemmalla kädellä ja niiden opettelu voidaan aloittaa yhden basson sävelen soit-
tamisesta melodian kanssa samaan aikaan. Vähitellen taitojen harjaantuessa soit-
toon voi ottaa mukaan kaksi tai kolme soinnun säveltä. Kolmisoinnun käännökset
sointumerkeistä soitettaessa merkitään siten, että sointumerkkilaatikon kulmassa
on soitettavan soinnun basson säveltä ilmoittava väri.

Kuvionuottikirjoitus on siis konkreettinen notaatio, jonka perusteella soitetaan
mitä nähdään. Vaikka kuvionuotit mahdollistavatkin nyt soittoharrastuksen useille
eri kohderyhmille, vaikeuksia saattaa esiintyä värisokeuden tai muihin näköaisti-
muksiin liittyvien ongelmien suhteen. Kuvionuoteista on selkeä yhteys perintei-
seen nuottikirjoitukseen, mikä herättää mielenkiinnon, miten kuvionuotit voivat
helpottaa tavallisten nuottien omaksumista.
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2.3 Kuvionuottien soveltaminen pianonsoiton opetukseen

Pianonsoiton opetuksessa on kokeiltu ja tutkittu erilaisten symbolien käyttöä pe-
rinteisten nuottien opettelussa ja saatu tästä hyviä tuloksia kuten esimerkiksi C. R.
Smithin (1987) tutkimus osoittaa. Smith (1987) kokeili erilaisten väri- ja kuvio-
symbolien käyttöä perinteisten nuottien opettelun apuna, ja ne helpottivat tavallis-
ten nuottien omaksumista kokeilussa mukana olevilla oppilailla. Kuvionuotit ovat
symbolisysteemi, jonka sisällä on vastaavuus perinteiseen nuottikirjoitukseen näh-
den, joten myös kestojen merkitseminen on säännönmukaista. Yleensä opetukses-
sa käytetyissä nuottien merkitsemiseen liittyvissä apumerkeissä ei ole otettu huo-
mioon nuottien aika-arvojen merkitsemistä, vaikka oikean koskettimen löytämi-
seen on käytetty erilaisia apukeinoja.  Kuvionuotit ovat säännöllinen ja selkeä nuot-
tien merkitsemistapa, jonka käyttöä pianonsoiton opetuksessa tässä tutkimuksessa
tutkitaan.

Tätä tutkimusta varten tutkija suunnitteli pianonsoiton alkuopetuksen etenemi-
sen mallin soveltamalla kuvionuotteja soiton alkeiden oppimiseen. Tutkimusta aja-
tellen laadittiin yhteistyössä Markku Kaikkosen kanssa uutta oppimateriaalia pia-
nonsoitonopetuksen tarpeisiin Kaarlo Uusitalon ensimmäisen Kuvionuotit-vihkon
rinnalle. Ideana oli löytää keino siirtyä kuvionuoteista tavalliseen nuottikirjoituk-
seen, ratkoa erilaisia soitonopetuksen ongelmia sekä löytää uusia tapoja opettaa
pianonsoittoa kuvionuotteja käyttämällä. Syksyllä 1999 valmistui tästä materiaa-
lista tätä tutkimusta varten testipianovihko Piano soikoon! Kuvionuoteista perin-
teiseen nuottikirjoitukseen  tämän työn tekijän ja Markku Kaikkosen yhteistyönä.
Kirja soveltuu pianonsoiton alkuopetukseen niin yksilö- kuin ryhmäopetuksessa-
kin. Lisäksi sen avulla opitaan pianonsoiton alkuun liittyvät perustaidot ja musii-
kin teorian perusasiat (Vikman & Kaikkonen 1999, 3).

Tutkimusmateriaalin laadinnassa otettiin huomioon pianopedagogiset lähtökoh-
dat ja tavoitteet sekä se, että eteneminen tavalliseen nuottikirjoitukseen on mah-
dollista ja luontevaa. Siirtyminen perinteiseen nuottikirjoitukseen tapahtuu eri-
laisten tasojen kautta. Oppimateriaalin suunnittelussa on otettu huomioon teoria-
asioiden looginen eteneminen nuottiarvojen, uusien nuottien sekä harmonian osalta.
Materiaalin avulla motorinen kehittyminen tapahtuu tiettyjen kehitysportaiden
kautta. (Vikman 1999, 24.) Tämän materiaalin kokeilu pianonsoiton opetuksessa
on yksi tämän tutkimuksen ydinkysymyksiä. Tätä esitellään luvuissa 6 ja 7.

2.4 Kuvionuotit ja muut soittimet

Kuvionuottimenetelmä on aluksi kehitetty kosketinsoittimien soittamiseen. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita, että menetelmää voisi käyttää vain kosketinsoitinten yhtey-
dessä, vaan sitä on myöhemmin sovellettu myös muiden soitinten opetukseen ja
käyttöön. Tällä hetkellä on olemassa sovellus sekä kitaralle että basso-kitaralle.
Tarrat voidaan luontevasti asettaa kielien alle joko sointujen tai melodian soitta-
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mista varten. Näin on myös kanteleen soiton yhteydessä. Kuvionuottisovellus on
olemassa myös harmonikkaan. Koskettimistolla varustettuun soittimeen voidaan
kätevästi laittaa kuvionuottitarrat soittamisen helpottamiseksi.

Suunnitteilla on kuvionuottien käyttö myös muissa soittimissa. Nokkahuilu,
viulu ja sello ovat soittimia, joiden soittajat saanee tulevaisuudessa omat kuvio-
nuottinsa. Tärkeä sovellusalue on ollut myös lyömäsoittimet, joille on olemassa jo
omia nuottiversioita, mutta kehitystyö jatkuu edelleen. Sovellukset muihin soitti-
miin mahdollistavat yhä useampien osallistumisen bändi-soittoon ja erilaisiin
musisoinnin muotoihin.
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3 Konstruktivistinen näkökulma
pianonsoiton opetuksessa

Tässä luvussa tarkastellaan konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mahdollisuuk-
sia pianonsoiton opetuksessa. Luvun teemana on selvittää, mitä konstruktivismi
voisi tarkoittaa soitonopetuksen tai yleensäkin musiikkikasvatuksen yhteydessä,
ja mitkä tämän oppimisnäkemyksen piirteet soveltuvat pianonsoiton alkuopetuk-
seen.

3.1. Musiikkikasvatuksen tutkimuksen eri näkökulmia

Musiikintutkimus on hyvin moniulotteinen kenttä ottaen huomioon sen erilaiset
suuntaukset, joita tutkimuksen eri aloilla toteutetaan. Musiikkikasvatuksen yhtey-
dessä vaikuttaa yleisen tarkastelutavan valintaan se näkökulma, josta musiikin
opettamista tarkastellaan. Esimerkiksi Kari Ahosen (1997, 10) mukaan musiikin-
opetus voi painottaa musiikin rakenteellisen tietämyksen hallitsemista. Musiikki-
kasvatuksen tarkastelunäkökulmina voidaan pitää edellisen lisäksi myös muita
lähtökohtia. Jos halutaan pohtia musiikin ja soittamisen merkitystä ihmiselle yleen-
säkin tai jos selvitetään musiikkiharrastuksen terapeuttisia vaikutuksia, on lähes-
tymistapa toinen kuin jos tutkitaan pelkästään opetuksen didaktisia ratkaisuja, vaik-
ka nämä kaikki liittyvät toisiinsa läheisesti. Yhdessä tutkimuksessa ei kaikkia
musiikkiin liittyviä mahdollisia lähestymistapoja voida käsitellä, vaikka ne on otet-
tava huomioon sekä musiikkikasvatuksen teoriaa luodessa että käytännön työtä
tehdessä.

Tässä tutkimuksessa nähdään tärkeäksi liittää pianopedagogiikka yleisiin nä-
kemyksiin ihmisen kasvusta ja kehittymisestä, koska oppimisessa, koskien myös
musiikkia ja soittamista, vaikuttaa tietyt yleiset inhimilliset lainalaisuudet. Myös
Kari Kurkelan (1994, 19) mukaan musiikki ihmismielen ilmiönä voi tulla ym-
märrettävämmäksi, jos sitä tarkastellaan yleisempien ihmisen mielen toimintape-
riaatteiden ilmentymänä. Kurkela (emt.) ottaa teoksessaan yleiseksi viitekehyk-
seksi psykodynaamisen näkökulman, jonka avulla voidaan kurkistaa ihmisen luo-
van puolen salaisuuksiin. On tosiasia, että musiikki ja luova toiminta liittyy ihmi-
sen syvempiin mielen rakenteisiin. Esimerkiksi musiikkiterapia, joka nojaa psy-
kodynaamisiin teorioihin perustuu ajatukseen, että musiikilla on kyky liikuttaa
ihmisen psyykkisiä rakenteita ja nostaa sieltä esiin monia unohdukseen painuneita
mielikuvia (Ahonen 1993, 135). Kimmo Lehtosen mukaan (1996, 32) musiikki
syntyy elävästä sisäisestä energiasta, se on jotakin tahdosta riippuvaa muotoutu-

Musiikkikasvatusta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta,
mutta tutkimusprosessi ohjaa tämän tutkimuksen teoreettisen

viitekehyksen muodostumista.
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mista; se on yhtäältä alitajuista muotoutumista edustava impulsiivinen tapahtuma,
toisaalta se on tietoista muotoilemista, joka edellyttää tahtoa ikuistaakseen elä-
myksen ja muotoillakseen sen vaikuttavaksi taideteokseksi.

Kari Ahonen (1997, 16) kritisoi musiikinopetuksen tavoitteenasettelua minän
kasvun, itsetuntemuksen ja mielihyvän perusteella, koska ne ovat oppilaan kehi-
tykseen liittyviä yleisiä arvoja, jotka hänen mukaansa sopivat minkä oppiaineen
yhteyteen tahansa. Hänen mielestään musiikinopetuksen kehittämisen kannalta olisi
ihanteellista, että opetuksen tavoitteet olisivat itse musiikista nousevia, musiikin
eri dimensioihin ja samalla kognition eri tasoihin liittyviä (emt.).  Tässä toiminta-
tutkimuksessa nähdään kuitenkin opetuksen tavoitteenasettelun kannalta yhtä tär-
keiksi sekä ihmisen yleiseen henkiseen kasvuun liittyvät tavoitteet että musiikista
itsestään nousevat lähtökohdat, jotka liittyvät yksilöllisiin kognition tasoihin ja
myös luovuuden tiedostamattomiin rakenteisiin.

Toisin sanoen musiikin oppimisessa yhdistyvät yleisten kehitysnäkökulmien
lisäksi musiikin rakenteellisen omaksumisen sekä kulttuuriin liittyvän samaistu-
misen näkökulmat. Maija Fredrikson (esim. 1994; 1996) on tutkinut lapsen melo-
dista kehitystä ja enkulturaatiota, jossa adaptoidutaan länsimaiselle musiikille tyy-
pilliseen sävelten säännönmukaiseen järjestäytymiseen yleisesti hyväksyttäviin
jaksoihin. Kari Ahosen (1996) tutkimuksen mukaan musiikin oppimista ja omak-
sumista tapahtuu myös ilman opetuksen seurausta, siis tiedostamattomasti. Pieni
lapsi omaksuu oman kulttuurinsa musiikilliset piirteet olemalla vuorovaikutuk-
sessa ympäristönsä kanssa. Tätä akkulturaatiota täydentää opetus, jossa musiikin
omaksumisen kehitystä tuetaan musiikin elementtien ja ominaisuuksien nimeämi-
sellä, käsitteillä ja symboleilla. Harjoituksen avulla pyritään suuntaamaan musii-
kin havaitsemista, kehittämään sitä entistä vaivattomammaksi ja tarkemmaksi.
(Ahonen 1996, 20-21.)

Vaikka edellisen perusteella soittamisessa ja muussa musiikillisessa toimin-
nassa sekä niiden omaksumisessa onkin mukana paljon tiedostamatonta sisältöä,
on musiikissa ja musiikkikasvatuksessa mukana suuri joukko tiedollista ja täysin
tiedostettua toimintaa ja tavoitteita. Muuten musiikkikasvatus menettäisi merki-
tyksensä ihmisen kasvua helpottavana ja edesauttavana toimintana. Tässä kuvio-
nuottitutkimuksessa keskitytään suurimmaksi osaksi musiikin oppimisessa siihen
puoleen, joka liittyy tiedostettuun oppimiseen ja opettamiseen. Jotta musiikin rik-
kaan maailman kanssa päästäisiin kosketuksiin, on oltava tiedolliset ja käsitteelli-
set välineet, joilla tässä kentässä toimitaan. Lasten ensimmäisillä pianotunneilla
suuri osa energiaa kuluu esimerkiksi nuottikirjoituksen opetteluun ja muuhun soit-
tamiseen tarvittavan tietoaineksen omaksumiseen motoristen taitojen oppimisesta
puhumattakaan. Musiikillisessa toiminnassa voidaan siis nähdä aina olevan mu-
kana sekä kognitiivinen puoli että tiedostamaton, mutta tämän tutkimuksen puit-
teissa aineisto suuntaa suurelta osin tarkastelunäkökulman määräytymistä. Aineisto,
joka koostuu hyvin pitkälti opetustilanteiden tarkoista kuvauksista, antaa paljon
viitteitä oppilaan musiikillisten kognitiivisen taitojen kehittymisestä sekä soitto-
taidon eri ulottuvuuksista.
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Koska toimintatutkimuksellinen lähestymistapa, jota tässä tutkimuksessa käy-
tetään, liittyy läheisesti käytännön tutkimiseen, voidaan tätä tutkittavaa käytäntöä
katsoa useasta eri näkökulmasta. Tästä avautuu väylä myös asioiden teoreettiselle
pohdinnalle. Robert Dixonin ja Douglas Carninen (1994, 356-360) artikkelin mu-
kaan on hedelmällisempää tutkia käytäntöjä kuin ideologioita, koska ideologioi-
hin liittyvät abstraktiot tulevat selvemmiksi ja käytännöllisemmiksi, kun ne yhdis-
tetään konkreettisiin esimerkkeihin. Heidän mukaansa tietty käytäntö voidaan lu-
kea usean eri ideologian näkökulmasta eikä mikään ideologia omista hyvää käy-
tännön toimintaa. Tästä kuvionuottitutkimuksesta saatu aineisto antaa mahdolli-
suuksia erilaisiin tarkastelunäkökulmiin. Pianonsoittotaidon kompleksisuudesta
(johon myöhemmin palataan) johtuu, että tarkastelunäkökulmaksi muotoutuu useita
erilaisia soittamisen näkökulmia huomioon ottava tausta.

3.2 Musiikkikasvatus ja konstruktivistinen oppiminen

3.2.1 Konstruktivistinen tieto ja humanistinen ihmiskäsitys

Tutkimuksen taustalla vaikuttavat konstruktivistinen tiedonkäsitys
ja humanistinen ihmiskäsitys.

Koska tämän tutkimuksen eräänä tarkoituksena on soveltaa yleisiä oppimisteo-
reettisia näkemyksiä pianonsoiton oppimiseen, tarjoaa konstruktivistinen näkö-
kulma tiedosta hyvän pohjan oppilaan musiikillisen tiedon kehittymisen taustaksi
ja tämän tutkimuksen aineiston käsittelemiseksi. Tutkimuksen konstruktivismia
koskeva teoreettinen osuus heijastaa niitä opettaja-tutkijan teoreettisia taustaolet-
tamuksia, joita opetustyön takana on ollut, ja jotka tulevat esiin myös aineistoa
tarkasteltaessa. On huomattava, että pianonsoitto erityispiirteinen kuitenkin vaatii
konstruktivistisen näkökulman muokkaamista, jotta musiikin ja soittamisen eri
puolet tulisivat riittävästi esille.

Konstruktivismi on määritelty teoriaksi tiedosta ja oppimisesta, joka kuvaa mitä
tietäminen on ja kuinka opitaan tietämään. Teoria pohjaa psykologian, filosofian
sekä antropologian näkemyksiin, ja se kuvaa tietoa tilapäisenä, kehityksellisenä,
ei-objektiivisena, sisäisesti rakentuneena sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti välit-
tyneenä. Tästä näkökulmasta oppiminen nähdään itseohjautuvana kamppailupro-
sessina olemassa olevien persoonallisten maailmankatsomusten ja uusien ristirii-
taisten näkemysten välillä. Näin rakentuu uusia todellisuuden malleja inhimillise-
nä merkityksentekoyrityksenä kulttuurisesti kehittyneiden symbolien ja välinei-
den avulla. Näistä uusista merkityksistä neuvotellaan sosiaalisen yhteistyöproses-
sin, diskurssin ja debatin kautta. (Fosnot 1996b, ix.)

Toinen tutkimuksen taustalla vaikuttava näkemys on humanistinen käsitys ih-
misestä ja hänen toiminnastaan. Humanistisen psykologian ihmiskäsityksen mu-
kaan ihminen on nähty holistisesta näkökulmasta käsin. Itseys, itsensä toteuttami-
nen, luovuus, rakkaus, arvot, merkityksen ongelma, yksilöllisyys, ihmisen sisäi-
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syys, henkinen kasvu, muutos, persoonallinen eheys, vastuu, psyykkis-henkinen
hyvinvointi ja arkikokemuksen ylittävä tajunta ovat olleet humanistisen psykolo-
gian tutkimusohjelmissa esillä olleita teemoja. (Rauhala 1992, 50.) Edellä maini-
tut seikat liittyvät hyvin läheisesti taiteen tekemiseen ja sitä kautta myös musiikki-
kasvatuksen yleisiin tavoitteisiin, joten niitä ei voi jättää toisarvoisiksi musiikki-
kasvatuksen päämääriksi. Kuitenkin kuten jo edellä on mainittu, tarvitaan taiteen
tekemisessä myös musiikista itsestään peräisin olevia tavoitteita sekä ihmisen älyl-
lisen ja sosiaalisen kehityksen näkökulmaa.

Humanistisessa psykologiassa pidetään eräänä keskeisimpänä teemana itsensä
toteuttamisen periaatetta. Ihminen nähdään luovana, kokeilevana, valintoja suorit-
tavana, intentionaalisena yksilönä. Lisäksi korostetaan laaja-alaisuutta sekä koko-
naisuutta, mikä tarkoittaa, että ihmistä tarkastellaan hänen sosiaalisessa konteks-
tissaan, suhteessa kanssaihmisiin ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. (Leino
& Leino 1995, 55.) Eikö juuri musiikkikasvatus ja toisaalta yksilöllinen soittotunti
ole hedelmällinen ja rikas pohja ihmisen itsensä toteuttamisen tarpeille?

Tutkimukselliselta kannalta katsottuna humanistinen psykologia joutuu vas-
takkain sen seikan kanssa, että tiede ja tutkija tavoittelee vain yleistä. Ihmisten
maailmankuvien sisältöjä koskevia löydöksiä ei siis voida yleistää. Humanistises-
sa psykologiassa on näin jouduttu tähdentämään yksilökohtaisuutta ja idiograafis-
ta tutkimusta. Yksilöllisyyden käsitteelle on pyritty antamaan myönteinen sisältö.
(Rauhala 1992, 53.) Tässä tutkimuksessa esiin tuodussa opetuskokeilun toteutuk-
sessa lähtökohta ei voinut olla muuta kuin yksilöllinen tutkimushenkilöiden erilai-
sista lähtökohdista riippuen, jolloin humanistinen käsitys tukee myös tältä osin
tämän tutkimuksen tarkastelutapaa.

Vaikka konstruktivismi ja humanistinen näkemys yleensä erotellaan toisistaan,
ei tässä taiteen tekemistä koskevassa tutkimuksessa ole tarpeen jyrkkä rajaus, kos-
ka ne voidaan nähdä toisiaan rikastuttavina näkökulmina. Musiikkikasvatusta ja
musiikin oppimista ajatellen on eräänä tavoitteena usein ihmisen kasvu ja itsensä
toteuttaminen, joka perustuu oppijan omiin kokemuksiin. Musiikki on, kuten var-
masti kaikki ovat jollakin tapaa kokeneet, hyvin voimakkaasti omiin aikaisempiin
tapahtumiin ja muistoihin liittyvä tunneperäinen seikka, jolla on merkitystä ihmi-
selle hyvinkin kokonaisvaltaisesti. Jokainen musiikin kanssa toimiva voi itse mää-
ritellä musiikin henkilökohtaisen merkityksen, ja näin rakentaa omaa musiikillista
merkitysmaailmaansa omista lähtökohdistaan käsin.

Humanistisen psykologian mukaan merkityksen ongelma sisältää tärkeimmät
puolet ihmisen olemassaolosta. Koetuissa merkityksissä ihmisenä olemisen iha-
nuus ja kurjuus juuri selvemmin ilmenevät. Maailmankuvassa, joka on koettujen
merkityssuhteiden kokonaisuus, heijastuu myös ihmisen henkisen kehityksen aste.
Maailmankuvan pohjalta ihminen toimiikin. Sen merkitysten avulla elämää suun-
nataan ja ohjataan. (Rauhala 1992, 51-52.) Musiikkikasvatuksella saattaa olla suu-
ri merkitys minän kasvun ja positiivisemman maailmankuvan luomisessa, kun
opetuksen lähtökohtina ovat yksilölliset merkitykset.



15

3.2.2 Konstruktivistisen oppimiskäsityksen yleisiä piirteitä ja
niiden yhteyksiä soittamaan oppimiseen

Oppilaan musiikillisen tiedonkäsittelytavan ja musiikillisten
ongelmien työstäminen on yksi soitonopetuksen piirre.

Konstruktivistisessa oppimisprosessissa keskeisenä ideana on, että tieto ei siirry,
vaan oppija konstruoi sen itse. Hän valikoi ja tulkitsee informaatiota, jäsentää sitä
aiemman tietonsa pohjalta sekä siihen nivoutuen ja rakentaa kokemustensa väli-
tyksellä kuvaa siitä maailmasta, jossa hän elää. Tämä konstruointi- eli oppimis-
prosessi on aina sidoksissa siihen tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu, ja
se ankkuroituu aina sosiaalisiin vuorovaikutusprosesseihin ja niiden välityksellä
syntyneisiin merkitysrakenteisiin. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 15;
Reid, Kurkjian & Carruthers 1994, 267; Scheurman 1998,6.) Myös pianonsoiton
opetus voidaan toteuttaa niin, että oppilas itse rakentaa omaa musiikillista tietout-
taan ja musiikin maailmaansa, johon liittyy tiedon lisäksi myös musiikin yhteys
tunteisiin ja soittajan henkisiin rakenteisiin. Soitonopetus tapahtuu aina sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa. Lisäksi opittu pitää sisällään länsimaisen musiikkikult-
tuurin vaikutuksen.

Vaikka konstruktivismi on teoria oppimisesta, se ei ole tarkka kuvaus opetuk-
sesta. Kuitenkin joitakin konstruktivismista nousseita yleisiä opetuksen periaat-
teita voidaan pitää mielessä, kun uudistetaan kasvatuksellisia käytäntöjä. Konstruk-
tivistisen näkemyksen mukaan oppiminen ei ole kehityksen tulosta, vaan oppimi-
nen on kehitystä, joka vaatii keksimistä, jossa oppija itse organisoi oppimaansa.
Opettajan kannustaa oppilaita nostamaan esiin omia kysymyksiä, luomaan omia
hypoteesejaan ja mallejaan, joita sitten oppimisprosessissa testataan. Tähän liittyy
myös näkemys, että ”virheet” nähdään oppijan käsityksinä, joita ei saa välttää,
vaan avoimella asioiden tarkastelulla merkityksellisessä kontekstissa oppija voi
itse löytää niihin uusia mielekkäämpiä vaihtoehtoja. Konstruktivistisessa oppimis-
prosessissa reflektiivinen käsitteiden luominen on oppimista eteenpäin vievä voi-
ma. Ihmiset erilaisten merkitysten luojina pyrkivät organisoimaan ja yleistämään
kokemuksiaan esitettävässä muodossa. Oppijoilla on vastuu omien käsitystensä
määrittelemisestä, oikeuttamisesta ja muokkaamisesta keskustelemalla oppimis-
yhteisönsä jäsenten kanssa. Ideat hyväksytään oikeina, jos ne saavat jaettuina mer-
kitystä yhteisössä. Lisäksi oppiminen on nähtävä etenevän kohti erilaisten raken-
teiden kehittymistä. (Fosnot 1996a, 29-30.) Pianonsoitonopetuksessa on ilmeistä
kokemuksien jakaminen musiikin avulla, ja omien musiikin merkitysten esiin tuo-
minen oppimisyhteisössä. Myös musiikillisen tietouden kehittämisessä oppilasta
voidaan kannustaa organisoimaan omaa oppimistaan.

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan oppiminen vaatii itse-säätelyä ja kä-
sitteellisten rakenteiden konstruointia reflektion ja abstraktion kautta, sillä ongel-
mia ei ratkaista painamalla mieleen oikeita vastauksia. Ratkaisuja kysymyksiin
lähdetään etsimään siitä lähtökohdasta, että oppilas itse kokee tämän merkityksel-
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liseksi. Saadakseen käsityksen oppilaan tavasta ratkaista ongelmia ja käsitellä asi-
oita voi opettaja tarkkailla oppilaan käyttäytymistä ongelmanratkaisutilanteessa.
Niin kauan kuin opettajan oppilaalle esittämät vastaesimerkit ovat alueelta, joka
on oppilaan kokemustaustan ulkopuolella, ne hyvin epätodennäköisesti johtavat
muutoksiin oppilaan ajattelussa. Kun oppilaat voidaan johtaa näkemään, että he
omaavat ongelman, johon heidän lähestymistapansa on puutteellinen, on mahdol-
lisuus löytää kannuste sen muuttamiselle. (von Glaserfeld 1995, 14-15.) Pianon-
soiton opetuksessa yhtenä esimerkkinä oppilaan oman ongelmanratkaisuproses-
sin herättämiseksi on etsiä oppilasta kuuntelemalla ja tarkkailemalla hänelle hen-
kilökohtaisesti kiinnostavaa musiikkia tai kappaleita, jota hän haluaa oppia soitta-
maan. Koska motivaatio tätä kautta lähtee oppilaasta itsestään, hän myös ryhtyy
tavoitteeseen päästäkseen ratkomaan uuden kappaleen oppimiseen liittyviä ongel-
mia esim. uudet nuotit tai uusi tekniikka.

Vaikka konstruktivistisessa oppimisnäkemyksessä painotetaan käsitteellisen
tiedon rakentumista, se ei tarkoita, että ulkoa oppiminen ja mekaaninen muistiin
painaminen olisivat oppimisessa kuitenkaan hyödyttömiä. On asioita, jotka yksin-
kertaisesti täytyy oppia puhtaasti mekaanisella tavalla. (esim. von Glaserfeld 1995,
5.) Scheurmanin (1998, 9) mukaan otettaessa käyttöön konstruktivistisia uudis-
tuksia on kriittinen asenne kohdistettava siihen, ettei konstruktivismi tarkoittaisi
sitä, että hyljätään kaikki oikean ja väärän väliset suhteet sekä arviointiperusteet,
vaan olisi oltava kriteerit sille, mikä on järkevää oppilaan omaa tiedon konstruoin-
tia. Pianonsoitossa tämä voisi tarkoittaa mm. sitä, että vaikka oppilas jäsentää it-
selleen oman käsityksen soitettavasta kappaleesta ja etsii siitä itselleen merkityk-
sellisiä seikkoja, on hänen kuitenkin otettava huomioon tietyt musiikin lainalai-
suudet ja säännöt (esim. oikeat sävelet). Tulkinnallisella puolella jää varmasti pal-
jon oppilaalle omaa rakennusainesta. Toisaalta musiikin lainalaisuuksien oppimi-
seen voidaan päästä usealla eri tavalla, ja tässä on väylää konstruktivistiselle näke-
mykselle, jossa yritetään löytää oppilaalle ominainen yksilöllinen tapa oppia soit-
tamaan.

Maijaliisa Rauste-von Wright (1997, 19) pitää konstruktivistisesti orientoitu-
neen koulutusprosessin piirteinä mm. sitä, että oppiminen on oppijan oma aktiivi-
nen tiedon konstruointiprosessi, jossa oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota ai-
kaisemmin oppimansa ja odotustensa pohjalta lähtien, ja että ymmärtäminen ja
ajattelu ovat aina keskeisiä oppimisessa. Tavoitteena on, että oppijalle syntyy omiksi
ja tärkeiksi koettuja ongelmia, jotka ovat koulutuksen kannalta relevantteja. Pia-
nonsoiton opetuksessa voi olla samaan tapaan kysymys siitä, että soittaja itse ak-
tiivisesti rakentaa omaa musiikillista ja tulkinnallista käsitystään soitettavasta
musiikista, eikä passiivisesti vastaanota esimerkiksi opettajan tulkintaa. Opettaja
voi konstruktivistisen näkemyksen mukaan ohjata oppilasta löytämään omia tul-
kintojaan ja käsityksiään musiikista. Soittamisessa on tärkeää musiikin ymmärtä-
minen niin kognitioiden kuin tunteidenkin tasolla.

Konstruktivistista teoriaa käsittelevissä teoksissa tuodaan esiin useita erilaisia
näkemyksiä ja suuntauksia, jotka antavat oman lisänsä tähän oppimiskäsitykseen.
Kuitenkin näistä voidaan erottaa mm. kaksi linjaa, joita ovat kognitiivinen kon-
struktivismi sekä sosiokonstruktivismi. Kognitiivisen konstruktivismin taustalla
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on mm. Jean Piaget’n kognitiivisen kehityksen teoria. Sosiokonstruktivismi nojaa
Vygotskyn ajatuksiin ihmisen kehittymisestä sosiaalisessa ja kulttuurisessa kon-
tekstissa.  (esim. Vadeboncoeur 1997, 15; Scheurman 1998, 8.)

Piagetilaisessa oppimisnäkemyksessä painotetaan mm. kuinka ihmiset assimi-
loivat uutta tietoa jo olemassa oleviin skeemoihin ja kuinka he rakentavat uusia
skeemoja, kun tietoa ei voi enää vanhaan soveltaa (Scheurman 1998, 8). Tässä
Piaget’n käsiteparissa assimilaatio ja akkommodaatio assimilaatiolla tarkoitetaan
uuden informaation nivomista vanhaan viitekehykseen ja akkommodaatiolla sitä,
että uusi tieto muuntaa olemassa olevaa viitekehystä eli skeemaa, käsityksiä ja
odotuksia. Pidemmällä aikavälillä akkommodaation merkitys on olennainen, kos-
ka oppimisen välityksellä maailmankuvamme uudistuu ja rikastuu. (Rauste-von
Wright & von Wright 1994, 26.)

Piaget’n teoriassa assimilaation ja akkommodaation yhteydessä puhutaan usein
myös kognitiivisten struktuurien tasapainosta ja toisaalta myös niiden epätasapai-
nosta. Erilaisilla tasapainon muodoilla on positiivisia piirteitä, mikä on assimilaa-
tion ja akkommodaation progressiivisen sopeutumisen tulosta. Tähän usein vai-
kuttaa intuitiivinen ja spontaani toiminta yrityksen ja erehdyksen kautta, minkä
avulla eliminoidaan virheet ja säilytetään menestys. Nämä erilaiset tasapainon
muodot näyttävät muodostavan perustavanlaatuisen tekijän kognitiivisessa kehi-
tyksessä. Epätasapaino esiintyy kehityksellisten vaiheiden alussa, mikä on seura-
usta epäsymmetriasta vahvistusten ja negaatioiden välillä. Epätasapaino on oleel-
lista kehityksessä, ja se vaatii että liikutaan kohti tasapainoa, joka on parantanut
laadullisesti struktuuria ja kenttää johon se liittyy. (Piaget 1985, 10-15.)

Toinen Piaget’n teorian olennainen osa on kognitiivisen kehityksen vaiheet.
Piaget jakaa henkisen kehityksen kolmeen suureen kauteen, joiden sisällä on ala-
vaiheita. Ensimmäinen sensomotorisen älykkyyden kausi ulottuu syntymästä kie-
len ilmaantumiseen. Konkreettisiin operaatioihin kuuluvien luokkien, suhteiden
ja lukujen valmistautumis- ja rakentumiskausi on jaettavissa kahteen alakauteen,
joita ovat esioperationaalinen vaihe ja konkreettisten operaatioiden vaihe. Viimei-
senä on kolmas ja viimeinen kehitysvaihe, jota kutsutaan muodollisten (formaa-
listen) operaatioiden kaudeksi. (Piaget 1988, 102-107.)

On kuitenkin huomattava, että jos halutaan tarkastella musiikillisten taitojen
peräkkäistä kehittymistä ja niiden suhdetta Piaget’n kehitysvaiheisiin, niin Piaget
pyrki kuvaamaan kognitiivisten rakenteiden saavuttamista ennustettavassa järjes-
tyksessä johtuen biologisesta kypsymisestä eikä kuvaamaan tietoisuuden sisältöä
tai sen yhteyttä mihinkään erityiseen tiedonalueeseen. Tästä syystä yhteydet kehi-
tysvaiheiden ja musiikillisten taitojen välillä ovat vain suhteellisia ja tarkoittavat
vain niitä kognitiivisia taitoja, joita lapsi tarvitsee oppiakseen tietyt musiikilliset
taidot. (Taylor 1990, 241.)

Maija Fredriksonin (1991, 97) mukaan kognitiivisen kehitysteorian mukaisesti
lapsi operoi musiikillisissa toiminnoissaan musiikin eri elementeillä aina kehitys-
tasoansa vastaavalla tavalla. Fredrikson (emt.) jatkaa, että lapselle voidaan jokin
taito opettaa, tai häntä voidaan harjaannuttaa jonkin taidon hallintaan tehokkaasti
vasta sitten, kun tarvittavat kognitiiviset kapasiteetit omaksua kyseinen asia ovat
tarpeeksi kehittyneet. Tässä tutkimuksessa pyritään huomioimaan myös oppilaan
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kehityksen taso, joka osaltaan ohjaa oppilaan oppimisen kulkua. Tähän palataan
luvussa 3.6. Yleisellä tasolla Piaget’n vaikutus on (Case 1996) nähty opetuksessa
suuntauksena, jossa lapsen luonnollinen uteliaisuus huomioidaan antamalla hä-
nelle mahdollisuuksia etsiä uusia asioita ja tietoa ohjatun löytämisen (guided dis-
covery) avulla, mikä on myös konstruktivistisen oppimiskäsityksen yksi piirre.
Tätä pyritään tämän tutkimuksen opetuskokeilun yhteydessä toteuttamaan.

  Sosiokonstruktivistinen lähestymistapa painottaa, että opetus-oppimisproses-
si toimii parhaiten sosiaalisissa tilanteissa, joissa yksilöt sitoutuvat keskusteluun
tietyn aiheen ympärillä. Osallistujat kehittävät omaa ajatteluaan olemalla vuoro-
vaikutuksessa muiden näkemysten ja ajatusten kanssa. Omien uskomusten ja ym-
märrysten jakaminen kommunikoimalla muiden kanssa pakottaa oppilaat artiku-
loimaan omia ideoitaan selkeämmin, mikä terävöittää heidän käsitteitään ja auttaa
muodostamaan uusia yhteyksiä asioiden välille.  (Alleman & Brobhy 1998, 32.)

Nämä sosiokonstruktivismin ajatukset ovat siis peräisin vygotskilaisesta ajat-
telusta. Kun Piaget painotti biologisia ja evoluutioon liittyviä seikkoja ihmisen
henkisessä kehityksessä, niin Vygotski puolestaan korosti, miten kulttuuri muok-
kaa lapsen kehittymistä, ja antoi näin keskeisemmän roolin sosiaaliselle vuorovai-
kutukselle, kielelle ja ohjeiden antamiselle kuin Piaget (Wood 1999, 39). Vygots-
kin teorian yksi tärkeimmistä käsitteistä on proksimaalisen kehityksen vyöhyke
(zone of proximal development), joka tarkoittaa välimatkaa lapsen sen kehitysta-
son, jolla hän kykenee itsenäiseen toimintaan, ja sen kehitystason välillä, jolla
lapsi pystyy toimimaan jonkin aikuisen tai muun yhteistyökumppanin kanssa (Vy-
gotsky 1978, 86).

Pianonsoiton oppiminen tapahtuu useimmiten tiiviissä vuorovaikutuksessa opet-
tajan ja oppilaan välillä. Pianonsoiton oppimisprosesseissa proksimaalisen kehi-
tyksen vyöhykkeen käsitettä voidaan kuvata esimerkiksi niin, että oppilas osaa
soittaa opeteltavan kappaleen ensin opettajan pienten vihjeiden avustuksella, ja
vähitellen taitojen harjaantuessa hän osaa soittaa sen itsenäisesti. Opetuksen yhte-
ydessä on kuitenkin huomattava, että oppiminen ei saa olla kappaleen mekaanista
ulkoa opettelua, vaan opettajan on varmistettava, että oppilas itse prosessoi esi-
merkiksi nuotinlukua vaikkakin ensin opettajan avustuksella. Pitkällä tähtäimellä,
vaikka oppilaan tiedonprosessointi olisi kovin hidasta, on parempi, että oppilas
itse keksii nuotin tai jonkin muun opeteltavana olevan asian, koska silloin hän
juuri itse rakentaa omaa tapaansa konstruoida musiikillista informaatiota.

D.C. Phillips (1995, 5) pohtii konstruktivismin eri näkemyksiä ja löytää yhdis-
täväksi seikaksi sen, että tieto on aina konstruoitua oli se sitten julkista tietoa eri
oppiaineina tai yksilöllisen oppijan kognitiivisia rakenteita. Tässä tutkimuksessa
pohditaan sellaisen tiedon rakentumista, jota tarvitaan pianonsoiton yhteydessä.
Yhteenvetona todettakoon, että pianonsoiton yhteydessä eri konstruktivistiset suun-
taukset antavat omat näkökulmansa ja lisänsä soiton opetukseen. Pianonsoiton
opetuksessa voidaan nähdä olevan mukana niin kognitiiviseen konstruktivismiin
kuin sosiokonstruktivismiinkin liittyviä piirteitä.
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3.3 Pianonsoiton opettaminen tiedon konstruoinnin valossa

Soitonopetuksessa voidaan etsiä oppilaalle ominaisia
ongelmanratkaisumalleja.

Tässä luvussa tarkastellaan yleisiä konstruktivistisen opetuksen piirteitä, ja katso-
taan mitä ne voisivat merkitä pianonsoiton yhteydessä. Sovellettaessa konstrukti-
vistista oppimiskäsitystä pianonsoiton opetukseen, on otettava huomioon pianope-
dagogiikan spesifit erityispiirteet.

Yleisesti määriteltynä opettaminen on sen prosessin organisoimista ja ohjaa-
mista, jossa oppilaat oppivat, joten opettajan eräänä roolina on kasvattaa oppilai-
den tietomäärää, ymmärrystä ja taitoja. Onnistuneelle musiikinopetukselle on
ominaista tasapainoinen näkemys musiikin maailmasta. Toivottavaa olisi, että ope-
tuksessa ei ole päämääränä opettajan erilaiset toiminnot, vaan prosessi, joka täh-
tää oppilaiden oppimiseen. (Hoffer 1993, 16.)  Opettaminen voidaan nähdä sarja-
na intentionaalisia toimintoja, joiden pyrkimyksenä on oppiminen. Näiden toi-
mintojen laatu, tyyli ja sisältö määrää niiden arvon kasvatuksellisessa mielessä.
Opettaminen ei saisi edeltää oppimista, vaan ne ovat samanaikaisia prosesseja.
(Plummeridge 1995, 67.)

Musiikkikasvatuksen eräs tärkeä tavoite on saada oppilaat mukaan käytännöl-
liseen toimintaan, jonka kautta he oppivat ja sisäistävät oppiaineen käytännöt. Näin
oppilaat kehittävät musiikillista ajatteluaan ja muusikkouden tajua. Musiikin op-
pimisen eräs tärkeä muoto on se, että musiikkia opitaan toimimalla niiden ihmis-
ten seurassa, jotka jo ovat sisällä musiikin maailmassa. Kuoroissa, bändeissä ja
muussa toiminnassa mallista oppiminen on joskus tiedostamatontakin. Musiikin
opetuksessa opettaja voi toimia mallina, jolta opitaan musiikillisia käyttäytymis-
muotoja. (Plummeridge 1995, 68-69.) Opettaja on siis vahvana mallina oppilail-
leen, ja eräs mallina toimimisen muoto voi olla oppilaiden ohjaaminen ratkaise-
maan itse musiikillisia ongelmiaan.

  Ihmisille eräs tärkeä piirre on erilaisten merkitysten etsiminen. Ymmärrys ra-
kentuu yksilöllisten, emotionaalisten, sosiaalisten ja kulttuurillisten kokemusten
yhdistymisestä. Kaikki ihmiset ymmärtävät musiikkia omalla tavallaan. Opettajan
tehtävä on luoda kasvatuksellinen konteksti, jossa sekä opettaja että lapset voivat
yhdessä arvioida ja kehittää lapsen ymmärrystä. Opettajan roolina on etsiä tietoa
siitä, kuinka lapset ymmärtävät musiikkia ja musiikkikulttuureita. (Durrant & Welch
1995, vi.) Rolf Bergrothin (1983, 39) mielestä opettajan tärkeimpiä tehtäviä on
yrittää löytää oppilaasta erityispiirteitä, joita hänen ei tule estää pääsemästä oike-
uksiinsa, vaan joita hänen tulee kannustaa, mikäli niillä on arvoa.

Koska musiikki on jokaiselle ihmiselle hyvin henkilökohtainen asia ja merkit-
see eri henkilöille erilaisia tavoitteita, on opetuksen lähdettävä liikkeelle oppilaan
tarpeista. Oppilaalle tärkeitä ja merkityksellisiä ongelmanratkaisutilanteita saat-
taa muuten olla vaikea löytää. On selvää, että ne, jotka tavoittelevat ammattimuu-
sikon uraa tarvitsevat erilaista musiikinopetusta kuin ne, joille musiikki on esi-
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merkiksi terapeuttisen kasvun väline. Tällä erilaisuudella ei tarkoiteta missään
mielessä sitä, että toisenlainen opetus olisi toista parempaa tai arvostettavampaa.
Opetuksen on vain lähdettävä liikkeelle oppilaan lähtökohdista. Linnankivi, Tenk-
ku ja Urho (1988, 5) näkevät tässä näkökulmassa haasteen musiikkikasvattajille:

Musiikinopetukseen vaikuttaa keskeisesti näkemys siitä, että kaikilla lapsilla on
kehitettävissä olevia valmiuksia, joiden avulla he voivat kokea iloa musiikin parissa
toimimisesta. Tämä näkemys on haaste musiikkikasvattajille. Heidän tulee opetuk-
sen suunnittelussa ja toteuttamisessa edetä lapsesta käsin ja lapsen ehdoin.

Gardnerin (1993, 71) mukaan yksilökeskeinen ajattelu opetuksessa nojaa kah-
teen seikkaan: 1) ajatukseen, että yksilöillä on hyvin erilaiset mielet, joten opetus
tulisi järjestää siten, että se ottaa huomioon nämä erilaisuudet ja mahdollistaa yk-
silön älyllisen potentiaalin maksimoinnin. 2) koulutukseen, joka on kaikille sa-
manlaista, ja joka mahdollistaa yksilölliset valinnanmahdollisuudet. Gardnerin
(1993, 177) mukaan hyvät opettajat, opettivat he sitten toista luokkaa, pianonsoit-
toa pikkulapsille tai tutkimuksen suunnittelua opiskelijoille, ovat aina tajunneet,
että erilaiset lähestymistavat ovat tehokkaita eri oppilailla. Opetuksessa on siis
lähdettävä liikkeelle lapsen kyvyistä ja hänen näkökulmastaan. Toisaalta kuiten-
kin koulun musiikinopetuksessa ja eri musiikkioppilaitoksissa on asetettu erilaisia
tavoitteita opetukselle esim. musiikkiopistojen kurssitutkintovaatimukset. Näitä
tavoitteita, jos ne nähdään oppilaan kohdalla tarkoituksenmukaisiksi voidaan lä-
hestyä eri näkökulmista.

Vaikka konstruktivistista oppimiskäsitystä pidetään yleisenä käsityksenä tie-
dosta ja sen rakentumisesta, on sen perusteella muotoiltu erilaisia näkemyksiä
opetuksen piirteistä, joita seuraavaksi esitellään. Reid, Kurkjian & Carruthers (1994,
269) esittävät konstruktivistisen oppimiskäsityksen pohjalta erilaisia oppimisstra-
tegioita:

1. Anna oppilaan etsiä omia mielenkiinnon kohteita ja tehdä omia valintoja
silloin kun se on mahdollista.

2. Kun opettaja tekee valintoja, on hyvä asettaa autenttisia ongelmia, jotka
johtavat pieneen hämmennykseen.

3. Rohkaise oppilaita yrittämään ratkaista ja arvioida ongelma heidän omalla
tavallaan. Opettaja kysyy kysymyksiä tai tekee huomioita ongelmasta, jotka
auttavat oppilasta ajattelemaan ongelmaa tarkoituksenmukaisemmalla tavalla.
Opettajat toimivat kuten valmentajat tai välittäjät.

4. Auta oppilaita kertomaan oma päättelynsä omin sanoin vastaamalla kysymyk-
siin ja jakamalla mielipiteitä, ratkaisuja ja strategioita opettajan ja muiden
opiskelijoiden kanssa.

5. Käytä tutkiskelevia kysymyksiä ja anna oppilaille tarpeeksi aikaa ajatella
vastauksia.

6. Johdattele oppilaita asettamaan ongelmia kyselemällä heiltä. Esimerkiksi
kuinka kirjoittamisesi sujuu?

7. Hyväksy erilaisia vastauksia ja rohkaise oppilaita ottamaan riskejä.
8. Tee järjestelyjä jotka antavat oppilaalle mahdollisuuden persoonallisella

tavalla osallistua ja jotka sallivat oppilaiden oppia taitoja siinä kontekstissa
joissa niitä käytetään.
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Gardner (1993, 207) puolestaan kiinnittää huomiota opetuksessa seuraaviin
seikkoihin:

1. Kasvatuksen päämäärä on ymmärtäminen.
2. Painotetaan ymmärtämiseen liittyviä suorituksia, joita voidaan käyttää ennen

kaikkea niihin liittyvissä konteksteissa.
3. Erilaisten yksilöllisten erojen ja vahvuuksien huomioiminen
4. Suositellaan näiden käyttämistä jokaisen lapsen kasvatuksessa.

Gardner ja Boix-Mansilla (1994) toteavat artikkelissaan, että eri oppialueet tai
aineet vaativat erilaisia analyyttisia tapoja, erilaisia ongelmanratkaisutapoja, tem-
peramenttia ja älykkyyksiä, ja jokaisella oppilaalla tulisi olla mahdollisuus yksi-
lölliseen tapaan lähestyä asioita. Eri oppiaineita on siis hyvä lähestyä monista eri
näkökulmista, mutta myös musiikkia voi lähestyä erilaisista näkökulmista, ja yk-
silöillä on erilaisia tapoja työskennellä musiikin parissa ja ymmärtää sitä.

Edellä on lueteltu kaksi listaa opetukseen liittyvistä seikoista, joissa on useita
yhteisiä piirteitä. Sekä Gardner että konstruktivistiseen oppimiseen liittyvät näke-
mykset painottavat oppilaan yksilöllisyyttä ja oppilaiden erilaisten ajattelumallien
korostamista opetuksessa. Vaikka Gardner katsoo, että tämän taustalla on teoria
eri intelligensseistä, ja toisaalta konstruktivismi painottaa erilaisia kognitiivisia
malleja ja oppilaan omien merkitysten etsimistä, on näkökulmat molemmissa op-
pilaiden erilaisia ajattelumalleja korostavaa. Molemmat näkemykset painottavat
opittavan aineksen käyttämistä ja soveltamista asiaan liittyvässä kontekstissa.
Opetuksen päämäärä on Gardnerilla ymmärtäminen, joka on ollut konstruktivisti-
sen oppimisnäkemyksen yksi oleellisimpia seikkoja. Gardnerin (1999, 186) mu-
kaan ymmärtämiseen perustuvan kasvatuksen tulisi perustua ensinnäkin siihen,
että kasvattajat huomaavat vaikeudet, joita oppilaat kohtaavat hankkiessaan aitoa
ymmärrystä tärkeistä aiheista ja käsitteistä, sekä toisaalta kasvattajan olisi otetta-
va huomioon mielten erilaisuus ja muokattava opetustaan siten, että se saavuttaa
erilaiset oppilaat.

Mitä nämä konstruktivismiin liittyvät ohjeet tai opetusstrategiat sitten tarkoit-
taisivat pianonsoitonopetuksen yhteydessä? On selvää, että opetuksessa on paljon
erilaisia tilanteita, joihin näitä ohjeita voisi soveltaa ja tämän mukaan luonnolli-
sesti määräytyvät opetuksen yksityiskohdat. Tämän tutkimuksen opetuskokeilus-
sa oli mukana erilaisia oppilaita. Edellä mainitut ohjeet voivat heidän osaltaan
tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Opettajan on siis aina yksittäisen opetustilan-
teen mukaan pohdittava ratkaisujaan ja tehtävä omia päätelmiään oppimisproses-
sin kulusta. Seuraavassa kiinnitetään huomiota tämän tutkimuksen kannalta oleel-
lisiksi muodostuneisiin seikkoihin.

Oppilas voi soittoharrastuksen yhteydessä tehdä paljonkin henkilökohtaisia
valintoja, jotka liittyvät esimerkiksi soitettavan musiikin luonteeseen (klassinen,
viihde jne. ). Tässä yhteydessä kuitenkin opettaja voi ohjata oppilasta valitsemaan
hänen senhetkistä soittotaitoa vastaavan kappaleen. Yksilöllisten musiikillisten
merkitysten etsimisessä kappaleiden valinnalla näyttäisi olevan suuri vaikutus, joka
tulee esiin mm. soittomotivaationa.
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Brophyn ja Allemanin (1998) mukaan konstruktivistinen opettaja rohkaisee
oppilaita ottamaan kasvavaa vastuuta oman oppimisensa organisoinnissa ja ohjaa-
misessa, ja oppilaat eivät opi itseohjautuvuutta, jos opettaja jatkuvasti ohjaavat
heidän oppimisaktiviteettejaan. Oppilas voi esimerkiksi tehdä opetuksen yhtey-
dessä valintoja soittotuntien pituuksista ja kotitehtävien määrästä. Näin voidaan
tukea oppilaan omia käsityksiä omasta oppimisestaan ja vaikutusmahdollisuuk-
sistaan.

Oppilasta hämmentävien ongelmien esittämistä koskeva aihe oli jo esillä pu-
huttaessa tietorakenteiden epätasapainosta. Oppilaalle voidaan antaa uusia ongel-
mia ratkottavakseen siten, että hän ei turhaudu eikä koe uutta asiaa liian vaikeaksi.
Oppilaan omien ongelmanratkaisumallien etsiminen voi musiikissa tarkoittaa monia
asioita. Musiikin teoriaan liittyvissä kysymyksissä oppilaan oman päättelyproses-
sin tiedustelu on oppimisen kannalta hyvinkin oleellista. Oppilas voi itse kehittää
itselleen tavan, jolla hän oikeat sävelet löytää. Improvisoinnissa oppilas tekee jo
hyvin pitkälle vietyjä omia ongelmanratkaisuprosessejaan, jossa hän käyttää hy-
väkseen opittuja asioita ja tulkinnassa ongelmanratkaisu liittyy läheisesti myös
emotionaaliseen puoleen.

Oppilaan itseohjautuvuutta ja käsitteiden rakentumista voidaan työstää keskus-
telun avulla. Esimerkiksi, jos pianotunneilla oppilas ensin esittää opettajalle kap-
paleen, voidaan tämän jälkeen keskustellaan siitä, miten soitto oli sujunut. Jos
opettaja huomaa oppilaallaan olevan hyvin negatiivinen käsitys omasta soittotai-
dostaan, voi opettaja auttaa oppilasta näkemään asian myös toisella tavalla esi-
merkiksi kiinnittämällä huomion soiton positiivisiin puoliin. Näin opettajalla on
tärkeä rooli myös oppilaan itsearvioinnin kehittämisen kannalta. Lisäksi keskuste-
lun avulla voidaan löytää uusia oppilasta kiehtovia musiikillisia ongelmia.

Kaikesta huolimatta eroja voi opettajan ja oppilaan välillä olla niissä merkityk-
sissä joita soittamiselta odotetaan. Oppilaalle soittoharrastus voi merkitä mieleis-
ten kappaleiden soittamista ja siitä nauttimista. Opettaja haluaisi taas puolestaan
kiinnittää huomiota tarkkoihin soiton hienouksiin ja valmentaa oppilaastaan huip-
pusoittajan. Tällainen ristiriita voi olla harrastuksen kannalta hyvin tuhoava. Opet-
tajan olisikin selvitettävä mitä oppilas harrastukseltaan haluaa. Mahoneyn ja Whee-
denin (1999, 65) tutkimuksen mukaan opettajan voimakas ohjaava tyyli, joka ei
ota huomioon vuorovaikutusta lapsen kanssa vaikutti lapsiin siten, että he eivät
olleet niin valmiita itsenäiseen työskentelyyn, kun taas opettajan tyyli, joka ei ol-
lut niin ohjaava vaan hyvin vastaanottava rohkaisi oppilaita ottamaan toimintaan
mukaan sellaista, joka oli heidän omien intressiensä mukaista. Pianonsoitossa op-
pilaan ja opettajan välillä vallitsee tiivis suhde, joka voi olla positiivinen tai nega-
tiivinen. Näin vuorovaikutus nousee oleelliseksi tekijäksi oppimistapahtumassa.

Kuvionuotit ovat lisänneet vammaisten oppilaiden soittoharrastusmahdollisuuk-
sia, mikä on opettajan otettava opetuksessaan huomioon. Steelen (1981, 277) mu-
kaan vammaisen oppilaan opettajan olisi mm. huomioitava yksilön oppimistyylin
erityiset rajoitukset ja vahvuudet, määriteltävä sopivat yksilölliset tavoitteet, jaet-
tava opittava aines helposti vastaanotettaviin osiin vaikeusasteen mukaan, tehtävä
opetusmateriaalia, joka sopii oppilaan yksilöllisiin tarkoituksiin ja lopuksi annet-
tava oppilaalle paljon tukea ja rohkaisua jokaisessa oppimisprosessin vaiheessa.
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Vaikka pianonsoiton oppimisessa ja opettamisessa on kysymys oppilaan mu-
siikkiin liittyvien kognitiivisten ja emotionaalisten taitojen sekä ymmärtämyksen
lisäämisestä, niin soitonopetuksessa on usein mukana myös behavioristiselle op-
pimisnäkemykselle tyypillisiä piirteitä. Opettaja jatkuvasti antaa palautetta oppi-
laan soitosta välittömästi sekä soiton jälkeen. Positiivisella vahvistamisella voi-
daan saada aikaan kannustava ja häiriintymätön ilmapiiri, kun taas jatkuva huo-
mauttaminen esimerkiksi vääristä sävelistä voi saada aikaan pelon virheitä koh-
taan ja näin soittamisen ilo ja luovuus katoaa. Terry Lee Kuhnin (1975, 44-46)
tutkimuksessa tutkittiin opettajan positiivisen ja negatiivisen palautteen vaikutus-
ta tarkkaavaisuuteen, musiikillisiin savutuksiin ja asenteisiin viidennen luokan
oppilailla. Tulokset osoittavat, että ne oppilaat, jotka saivat opettajaltaan positii-
vista palautetta seurasivat luokassa sääntöjä paremmin kuin ne oppilaat, jotka sai-
vat negatiivista palautetta, eivät saaneet lainkaan palautetta tai jotka osallistuivat
”normaaliin” opetukseen. Opettajat saavuttivat tämän tutkimuksen mukaan halu-
tun sosiaalisen käyttäytymisen paremmin, jos 80% heidän palautteestaan tai vuo-
rovaikutuksestaan oppilaiden kanssa oli hyväksyvää liittyen sopivaan sosiaaliseen
käyttäytymiseen ja 20% vuorovaikutuksesta negatiivista, mikä liittyi epäsopivaan
käyttäytymiseen.

Pianonsoiton oppimisessa on kysymys myös usein jäljittelystä tai mallioppi-
misesta. Opettaja usein soittaa oppilaalle malliksi, jos sanallinen selitys ei tuota
haluttua tulosta. Kuitenkin oppilaan on pystyttävä ymmärtämään opeteltava asia,
jottei oppiminen olisi vain jäljittelyä. Kun oppilas ymmärtää tekemänsä, hän voi
myös perustella myöhemmin tulkintansa valintoja. Jos soitto on pelkkää jäljitte-
lyä, niin tulos on luultavasti pinnallinen ja soitto ei lähde soittajan omista emotio-
naalisista tarpeista. Näin ollen soittamaan oppiminen perustuu osin sekä kognitii-
viseen oppimiseen että emotionaaliseen kokemiseen, mutta tästä huolimatta soit-
taminen on prosessi, jota ei opi ilman toistoa. Jo motorisessa mielessä automaatti-
sen suorituksen aikaansaamiseksi on soittokappaletta toistettava lukuisia kertoja
muusta musiikillisesta sisäistämisestä puhumattakaan.

Ritva-Tuuli Ahonen ja Tytti Rouhe (1997, 75) näkevät pienen lapsen soitta-
maan oppimisprosessissa ketjun

TIETO  →   HARJAANNUTTAMINEN  →   TAITO.

Tässä oppimisprosessissa tieto kypsyy taidoksi harjaannuttamisen avulla. Aho-
sen ja Rouheen (emt.) mukaan uusi liitetään jo opittuun, jolloin asioiden yhteys
säilyy. Tiedon harjaannuttaminen ja toisto pitävät yllä saavutettua tietoa ja taitoja
sekä kehittävät niitä edelleen. Toisin sanoen asioiden työstämisen ja toiminnan
avulla soittamaan oppimisen eri puolet, niin kognitiiviset kuin emotionaalisetkin,
nivoutuvat toisiinsa soittotaidon kehittyessä.
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3.4 Pianisti oppijana

Soittaessaan oppilas rakentaa omaa musiikillista
merkitysmaailmaansa.

Yleisellä tasolla oppiminen on määritelty vahvistettujen kokemusten aikaansaa-
maksi suoritusten paranemiseksi. Tarkemmin ilmaistuna oppiminen viittaa virhei-
den vähenemiseen tai oikeiden vastausten lisääntymiseen oppimistuokioon kuulu-
vien yritysten aikana. Psykologisessa mielessä oppimisen onnistuminen riippuu
ihmisen aikaisemmasta oppimishistoriasta ts. siitä, miten hän on oppinut oppi-
maan, mitä tieto- ja taitovarastoja hänelle on kertynyt uuden oppimisen pohjaksi
ja miten hän on oppimiskokemustensa pohjalta oppinut luottamaan oppimisky-
kyihinsä. (Ikonen 1993, 14.) Musiikin oppimisessa ei kuitenkaan ole kysymys
pelkästään siitä, että osaako oppilas soittaa annetut nuotit oikein, vaan miten hän
pystyy käyttämään musiikinopetuksessa oppimaansa monipuolista oppimateriaa-
lia hyväkseen laaja-alaisesti musiikkiin liittyvissä toiminnoissa omien päämää-
riensä mukaisesti.

Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 19) määrittelevät oppimisen kognitii-
visesta näkökulmasta:

Ihmiselle ominainen informaation prosessointi (sen vastaanotto, muokkaus ja tul-
kinta) on jatkuva, kokonaisvaltainen prosessi. Se (voi) aiheuttaa muutoksia tiedois-
samme, käsityksissämme, taidoissamme, tunteissamme ym. Kun tämä muutos kes-
tää kauemmin kuin hetken, kutsumme sitä oppimiseksi.

Oppimisessa on tärkeää toiminnan ja oppimisen välinen kytkeymä: opimme
toiminnan välityksellä toimintaa varten. Samalla korostuu se, että ihminen on in-
formaation vastaanottajana sekä valikoiva että tulkitseva. Oppimiselle ei ole tyy-
pillistä informaation passiivinen rekisteröinti vaan tiedon aktiivinen konstruointi.
(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 20.)

Maijaliisa Rauste-von Wright (1997, 17) pohtii yhteyttä pragmatismin ja kon-
struktivistisen näkemyksen välille, jolloin samalla kun oppiminen on tiedon aktii-
vista konstruointia, niin oppiminen liittyy toimintaan ja palvelee toimintaa. Mu-
siikkikasvatuksessa tiedon aktiivinen konstruointiprosessi liittyy mm. siihen, että
oppilas itse rakentaa omasta merkitysmaailmastaan käsin itselleen merkitykselli-
sen musiikillisen tietovaraston. On selvää, että alle kouluikäisen pienen pianistin
tapa rakentaa musiikillista tietoa on hyvinkin erilainen kuin aikuisen soittajan.
Toisaalta opetuksessa on annettava oppilaalle valmiuksia, joiden avulla hän itse
oppii keinoja omaksua ja tehdä musiikkia, joka palvelee oppilaan yksilöllisiä pää-
määriä. Oppilas voi soittajana oppia itseohjautuvaksi soittajaksi, joka etsii itsel-
leen mielekästä toimintaa musiikin parissa, ja on valmis ratkaisemaan musiikilli-
sia ongelmia toiminnan oppimiseksi.

Lisäksi musiikkikasvatuksen näkökulma antaa hyvät mahdollisuudet pragma-
tistiselle näkökulmalle konstruktivismin ohella. Gergenin (1995, 35) mukaan kon-
struktivismi yhdistyy pragmaattiseen koulukuntaan siinä mielessä, että kasvatuk-
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sellisen prosessin haaste ei ole asioiden ja teorioiden säilöminen ihmisen mieleen,
vaan luoda konteksteja, joissa olennaisten dialogien arvot ja merkitykset voivat
tulla kokonaan ymmärretyiksi ja tiloja, joissa dialogit voidaan yhdistää jatkuvaan
ihmisten käytännölliseen toimintaan. Musiikinopetuksessa ja pianopedagogiikas-
sa on oleellista yhdistää oppiminen toimintaan, soittamiseen tai musisointiin, jol-
loin muodostuu tiivis side ajattelun ja toiminnan välille. Mielenkiintoista on, että
David Elliottin (1995) musiikkikasvatuksen filosofia on pragmatistisen filosofian
sovellus.

Virginia Richardson (1997, 8) sanoo, että konstruktivistisen näkemyksen mu-
kaan oppimista ei voida erottaa toiminnasta: tajuaminen ja toiminta kulkevat käsi
kädessä dialogin tavoin. Ei myöskään ole olemassa todellisuuden ilmentymää, joka
on täysin ”oikea”. Sen sijaan on olemassa joukko tulkintoja, jotka ovat käyttökel-
poisia eri tarkoituksissa ja eri tilanteissa. Richardson jatkaa, että tieto ei ole erotet-
tu yksilöistä. Musiikkikasvatuksessa yksilöllinen tieto liittyy mm. teosten tulkin-
taan ja oppilaan valintoihin improvisaatioita tehdessä. Tietty tulkinta saattaa sopia
yhteen kappaleeseen, mutta toiseen ei taas lainkaan.

Konstruktivistisessa näkemyksessä esiin nousee oppilaalle tärkeiden merkitys-
ten etsiminen, mikä liittyy osaltaan myös tunteisiin. Itselle merkitykselliseksi koettu
asia on luultavasti myös tunnetasolla tärkeä, etenkin taiteen alueella. Lapsen tai-
teellisen merkityksenmuodostuksen kehittymistä voidaan kuvata Maxine Greeneä
(1996) mukaellen seuraavasti:

Lapset luovat merkityksiä käyttämällä maalisivellintä, liituja, triangeleita, kongoja
sekä tekemällä vartaloillaan hahmoja ajassa ja tilassa. He rakentavat sellaista, joka
on hyväksytty epätodellisiksi maailmoiksi improvisoimalla teatraalisessa tilassa.
Liittymällä yhteen he usein sitoutuvat selvästi erottuviin sosiaalisiin todellisuuk-
siin, joihin he voivat mielekkäästi liittyä, mutta tällaiset todellisuudet jäävät tunnis-
tamattomiksi niille, jotka ovat ulkopuolisia. Ja ilmeisesti lapset oppivat näkemään
muut ihmiset erilaisiksi sen mukaan mitä rooleja heillä on. Tätä voidaan pitää seik-
kailuna kohti merkityksiä ja rakenteiden muodostamista ympärillä olevasta maail-
masta. Tuotosta harvoin kutsutaan taiteeksi vakavassa mielessä, mutta se rakentaa
pohjaa tulevalle sitoutumiselle taideteoksiin ja luo lähtöalustan tuleville taiteenteki-
jöille. (Greene 1996, 123.)

Musiikinopetuksessa oppilaan omien merkitysten etsiminen osaltaan liittyy
opetuksessa käytettävän materiaalin valintaan. Oma kokeilu liittyy soitonopetuk-
sessa mm. omien pikku sävellysten tekemiseen, joiden avulla voidaan oppia miten
musiikki toimii ja rakentuu.

Kun musiikista on kysymys, on siis kysymys myös tunteista, koska musiikki ja
sen parissa toimiminen koskettaa ja herättää niitä (esim. Ahonen 1993, 57). Raus-
te-von Wright & von Wright (1994, 20) toteavat, että oppimisprosessin säätelyssä
emotionaalisilla tekijöillä ja toimintojen seurausten tunnesävyllä on tärkeä osuus.
Jos oppilas kokee musiikin parissa positiivisia kokemuksia, on oppiminen myön-
teistä ja kannustaa eteenpäin kohti uusia haasteita. Edwin Gordonin (1971, 65)
mukaan musiikin ymmärtäminen saa aikaan musikaalisen nautinnon, mutta sa-
maan aikaan musiikista nauttiminen luo pohjan musiikin oppimiselle. Hän jatkaa,
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että mitä enemmän ihminen tietää musiikista, sitä enemmän hän voi siitä nauttia,
ja mitä enemmän musiikista nauttii sitä enemmän siitä voi oppia. Allekirjoitta-
neen mielestä kuitenkaan ei voida sanoa niin, että musiikillinen tietämys olisi
musiikillisen nautinnon ehto, koska musiikin herättämät kokemukset ovat niin
subjektiivisia, ja jokaisella niitä varmasti on musiikillista taidoista riippumatta.
Oleellista on, että oppilas saa positiivisia kokemuksia musiikillisessa toiminnas-
saan, jossa hän rakentaa omaa musiikillista merkitysmaailmaansa yhteydessä omiin
tunteisiinsa.

3.5 Opettaja oppilaan tukena

Soitonopetuksessa oppilaiden erilaisuus edellyttää lähestymis-
tapoja, joissa otetaan huomioon oppilaan tunne-elämä

ja tapa oppia.

Lapsen opettelemiin taitoihin vaikuttaa suuresti aikuisen ihmisen tuki. Aikuisista
lapsen vanhemmat ja opettajat ovat niitä henkilöitä, joilla on suurin merkitys lap-
sen oppimisessa. Ajateltaessa soittoharrastusta, jossa lapsi käy jonkin soittimen
soittotunneilla yksin, muodostuu oppilaan ja opettajan suhde hyvin tiiviiksi. Pia-
notunneilla opettaja ja oppilas työskentelevät kahden kesken kerran tai kaksi vii-
kossa usein jopa monen vuoden ajan. Opettajan rooli on tästä syystä hyvin voima-
kas. Opettajan vaihdokset saattavat pianonsoitossa olla hyvin raskaista tai vapaut-
tavia molempien osapuolten näkökulmasta. Parhaimmassa tapauksessa opettaja ja
oppilas oppivat molemmat toisiltaan ja soittaminen on hauskaa asioiden, niin mu-
siikillisten kuin muidenkin, yhteistä jakamista.

Davidson, Moore, Sloboda & Howe (1998) ovat tutkineet lapsen soitonopetta-
jan piirteiden vaikutusta siihen, miten lapsi soittoharrastuksessaan menestyy. Tut-
kimuksen tulokset osoittavat, että ne lapset, jotka oppivat musiikillisia taitoja, pi-
tivät ensimmäistä opettajaansa ystävällisenä, tuttavallisena, rentona ja rohkaiseva-
na persoonana, ja he luokittelevat opettajiensa nämä piirteet korkeammalle kuin
ne, jotka eivät ole musiikillisesti niin kykeneviä oppilaita. Lisäksi menestyvät op-
pilaat kokivat nykyisen opettajansa yhtä miellyttäväksi kuin ensimmäisen. Tutki-
muksen mukaan soittamaan oppimisen varhaisina vuosina opettajan persoonalli-
set piirteet ovat tärkeitä lapsen musiikillista kehittymistä ajatellen. Myöhemmin
arvostettaviksi seikoiksi nousevat opettajan esiintymistaito ja ammatilliset kyvyt.
Toisin sanoen opetuksen alkuvaiheessa opettajan olisi kiinnitettävä huomiota ren-
toon olemukseen ja ystävälliseen suhtautumiseen oppilaita kohtaan. Myöhemmin
opettajan on ansaittava oppilaidensa kunnioitus esiintyvinä muusikkoina. Tulok-
sista voi päätellä, että opettajien ja vanhempien olisi oltava tietoisia siitä, että ei
ole oppilaan edun mukaista pitää lasta sellaisen opettajan oppilaana, johon kun-
nollista persoonallista suhdetta ei voi muodostaa. (Davidson, Moore, Sloboda &
Howe 1998, 155-157.)
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Musiikinopetuksen alueella opettaja voisi pohtia, mitä edellisissä kappaleissa
määritellyt seikat konstruktivismiin liittyen tarkoittavat musiikissa, ja erityisesti
pianonsoiton opetuksessa. Jos opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan yksilölli-
sistä tarpeista, on luonnollista, että opetukseen tarvitaan uusia lähestymistapoja ja
metodeita, jotta yksilöllisiin toiveisiin ja tarpeisiin voidaan vastata. Jos opettaja
esimerkiksi kokee haluavansa muuttaa oppimiskäsitystään, vaaditaan häneltä Raus-
te-von Wrightin (1997, 34-35) mukaan seuraavaa:

· Opettaja hallitsee opettamansa sisältöalan niin hyvin, että hän pystyy
odottamattomissakin tilanteissa toimimaan ongelmanratkaisijan mallina
alallaan.

· Opettajan on myös hallittava alansa niin, että hän pystyy ymmärtämään, miten
eri oppilaat erilaisista lähtökohdistaan käsin ymmärtävät kyseessä olevat alan
ilmiöt, käsitteet, käsitteellistämistavat ja ongelmanratkaisustrategiat.

· Opettajan on ymmärrettävä ei vain teoriassa vaan myös toiminnan tasolla
konstruktivistisen oppimiskäsityksen pedagogiset seuraukset.

· Opettajan on hallittava oppimisen ohjaamisen taidot.

On selvää, että opettajan on omattava sellainen soittotaito sekä muut musiikil-
liset taidot, jotka mahdollistavat ongelmanratkaisun yllätyksellisissäkin opetusti-
lanteissa. Musiikillisten taitojen lisäksi opettajan on ymmärrettävä, että musiikin
ilmiöitä voidaan käsittää hyvinkin erilaisista näkökulmista. Tässä tutkimuksessa
mukana olevien oppilaiden ongelmanratkaisustrategiat olivat hyvin erilaisilla toi-
mintapohjilla, ja uutta opetusmenetelmää kokeiltiin erilaisille kohderyhmille.

Samaa näkemystä tukee Seppo Helakorven (1999, 384-385) ajatus, jonka mu-
kaan opettajan tulee olla oppija, joka koko ajan kehittää itseään ja uusii ammatti-
taitojaan niin substanssialueella kuin pedagogisissa taidoissa. Helakorpi jatkaa,
että opettajan tulisi pystyä näkemään opiskelijoiden erilaisuuden ja erilaisista taus-
toista johtuvat erilaiset ajatusmaailmat ja skeemat sekä opettajan tulisi entistä enem-
män pystyä olemaan empaattinen ja reflektiivinen opiskelijoiden kehityksen yksi-
löllinen tukija ja motivoija.

Hyvän opettajuuden välttämätön edellytys on myös pystyä kohtaamaan opis-
kelijoiden tunteet oikeassa yhteydessä. Tunneilmaukset , jotka tulevat esiin ennen
kaikkea ilmeinä ja eleinä ja luottamuksen kasvaessa myös sanoina, olisi pystyttä-
vä tulkitsemaan oppimis-opetusprosessin käsitteistöllä opiskelijoista käsin. Esi-
merkiksi negatiiviset tunteet ovat välttämättömiä, mikäli konstruktivistisesti orien-
toitunut prosessi lainkaan toteutuu. Tärkeää on, että opettaja ei tulkitse tunneilma-
uksia itseensä kohdistuvina, jolloin omasta itsestään epävarman opettajan itsetun-
to on entistä uhatumpi. (Rauste-von Wright 1997, 39.) Koska musiikki on niin
läheisesti tunne-elämäämme sidoksissa oleva seikka, nousee tunteiden käsittelyn
taito erityiseen arvoonsa. Musiikinopetuksessa tunteet eivät liity pelkästään tie-
dollisiin ristiriitoihin, vaan esiin saattaa nousta myös muita oppilaan syvälliseen
tunne-elämään liittyviä tuntemuksia sekä opettaja-oppilassuhteeseen liittyviä trans-
ferenssi-tunteita.
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Jos halutaan ottaa käyttöön konstruktivistinen näkökulma, joudutaan hylkää-
mään ajatus, jonka mukaan on olemassa ilmiöiden joukko, joka näyttäytyy kaikil-
le samanlaisena. Greene (1996) kuvaa konstruktivistisia näkemyksiä, jotka liitty-
vät myös soitonopetukseen, seuraavasti:

Kun tullaan tietoisiksi maailman kulttuurisista eroavaisuuksista ja kulttuurien tai-
teesta, huomataan myös konstruktivististen teorioiden merkitys. Vaikka ajateltai-
siin universaalilla tavalla, on ihmisiä informoitava tarpeeksi ammattiulottuvuuksis-
ta, symbolijärjestelmistä, uskonnoista ja laajemmista kulttuurisista merkityksistä,
jotta voitaisiin ymmärtää toisen kulttuurin taideteoksia omasta näkökulmastamme
katsottuna. Taiteessa, kuten muillakin merkitysalueilla, oppiminen on hedelmälli-
sintä vaihdettujen ja jaettujen näkemysten ilmapiirissä. On oltava niitä, jotka osoit-
tavat sen, mitä ei ole vielä huomattu ja kuultu ja niitä, jotka yllyttävät nuoria eteen-
päin. Kehitys vaatii, että huomataan sellaisen tradition olemassaolo, jossa on yhtei-
sö tietäjiä ja etsijöitä, ja jossa kukaan ei ole löytänyt lopullista ratkaisua, ja jossa
kaikki ovat sitoutuneet yhteiseen tiedon rakentamiseen. Se on yhtä sosiaalista kuin
yksilöllistäkin ja yhtä kulttuuriin osallista kuin persoonallisesti rakennettua. (Gree-
ne 1996, 124-126.)

3.6 Musiikillisten taitojen suhde oppilaan kehitykseen

3.6.1 Lapsen musiikillinen kehitys

Soitonopetuksen suunnittelussa huomioidaan oppilaan yksilöllinen
kehitystaso.

Musiikillista kehittymistä ei tässä tutkimuksessa tarkastella erillään lapsen muus-
ta kehittymisestä, vaan yhteydessä siihen. Toisin sanoen lapsen musiikillinen ke-
hitys liittyy lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen sekä sen eri osa-alueisiin. Täs-
sä alaluvussa esitetään ensin joitakin näkemyksiä lapsen musiikillisesta kehitty-
misestä. Lopuksi katsotaan mitä ne tämän tutkimuksen kannalta merkitsevät.

Konstruktivistisessa oppimisnäkemyksessä otetaan huomioon yksilöllinen ke-
hitys, jonka eräänä ehtona ja määrääjänä on oppilaan yleinen kehittyminen. Lap-
sen kehityksestä on olemassa useita teorioita ja malleja, jotka painottavat kehityk-
sen eri puolia. Piaget on kehittänyt kognitiivisen ajattelun kehityksen mallin, Erik-
son pohtii lapsen psykososiaalista kehitystä jne. Kehitysteorioita kohtaan on esi-
tetty myös kritiikkiä. Sally J. Rogersin mukaan länsimaalaiset kehitysteoriat eivät
käsittele musiikin oppimista tarpeeksi syvällisesti, koska ne keskittyvät länsimaa-
laisen kulttuurin kannalta merkittäviin seikkoihin kuten logiikka, kieli, numerot
jne. Länsimainen kulttuuri ei myöskään oleta, että hyvin pienellä lapsella olisi
musiikillisia kykyjä, ja siksi musiikillista kehittymistä ei ole Rogersin mukaan
suuresti yhdistetty yleisiin kehitysteorioihin. Vaikka musiikkia on pidetty erillise-
nä oppimisen alueena lapsen kehityksessä, ja musiikilliset kyvyt ovat hyvin kehi-
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tykselle alttiita pienelläkin lapsella, niin musiikin oppiminen on riippuvaista ym-
päristön tuottamista virikkeistä ja harjoittelusta kehittyäkseen kunnolla. (Rogers
1990, 3-4.)

Lapsen musiikillinen kehittyminen alkaa jo ennen syntymää. Ihminen tulee
tietoiseksi itsestään rytmin välityksellä jo äidin kohdussa ollessaan, jolloin rytmi
on kaiun ja värähtelyn kautta ensimmäinen yhteys ulkomaailmaan (Ahonen 1993,
43). Kuudennesta yhdeksänteen raskauskuukauteen sikiö reagoi ulkoiseen akusti-
seen ärsykkeeseen. Sikiön keski- ja sisäkorva on käytännöllisesti katsoen kehitty-
nyt aikuisen tasolle viidellä raskauskuukaudella, siis paljon ennen syntymää. (Ost-
wald 1990, 12-13; Lecanuet 1996, 24.)

Kahden ensimmäisen ikävuoden aikana lapselle kehittyy perusta suhteestaan
musiikkiin. Musiikki yhdistetään turvallisuuteen tai turvattomuuteen, iloon tai
suruun (Sundin 1995, 47).  Syntymästä yhden vuoden ikäiseksi lapsen perustur-
vallisuuden tunnetta lujitetaan musiikin keinoin. Samalla lasta rauhoitetaan tai viih-
dytetään, kehitetään kuuntelemisen ja keskittymisen kykyä, herätetään kiinnos-
tusta ympäristöä kohtaan ja innostetaan lasta liikkumaan ja löytämään oman ke-
honsa tuntemuksia. Lapsen fyysinen ja psyykkinen kehitys on hyvin yksilöllistä,
ja siksi suhtautuminen musiikillisiin virikkeisiin vaihtelee. 0–6 kk ikäisenä lapsi
tunnistaa äänenvärin perusteella kuka hänelle puhuu tai laulaa sekä lapsi oppii
erottamaan erilaisia ääniä ja suuntautumaan ääntä kohti. 6–12 kk vanhana lapsen
puhe-elimet kehittyvät, hengitys- ja puhe-elinten koordinaatio alkaa toimia sekä
lapsi kuuntelee ääntään ja nauttii sen tuottamisesta. Lapsi kokeilee omaa ääntään
laulaen ja toistaa pieniä sävelaiheita. Lapsi eläytyy äänelliseen ilmaisuun, joka
liittyy tiettyyn tilanteeseen. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen
1993, 55-61.)

Lapsen toisena ikävuotena kielellä on nähty olevan merkittävä rooli lapsen ope-
tellessa tunnistamaan kehonsa osia, eroa suuntien välillä, tilakäsitteitä, värejä ja
muotoja. Tässä painottuu musiikin merkitys. Samalla tavalla kuin musiikki innos-
taa lasta vapaaseen liikkumiseen, laulaminen houkuttelee äänestä nauttimiseen,
mikä taas johtaa puhekielen vaatimien äänteiden tuottamiseen. Tässä iässä lapsi
keskittyy kuuntelemaan ja tunnistaa oppimansa laulut, mikä tuottaa hänelle mieli-
hyvää ja luo turvallisuudentunnetta. Kun lapsi aloittaa kolmannen ikävuotensa,
tulevat laulaminen, tanssiminen, soittaminen ja kuuntelu lapsen luonnollisiksi il-
maisukanaviksi ja jokapäiväiseksi virkistykseksi. Musiikki auttaa lasta hahmotta-
maan ja jäsentämään päivän vaiheita ja kokemuksia. Musiikki on oma alueensa,
mutta toimii myös lapsen ja häntä ympäroivän todellisuuden välikappaleena. Mu-
siikki vaikuttaa konkreettisesti myös turvallisuudentunteeseen. 3–4-vuotiaana lap-
sen melodiataju ja kielen intonaation taju kehittyvät sekä puheilmaisussa että lau-
lamisessa. Selkeärakenteisten ja -rytmisten laulujen avulla lapsi kykenee hahmot-
tamaan laulun melodisia piirteitä ja musiikillisia muotoja. Lapsen rytmi- ja sointi-
väritaju kehittyvät. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 61-
75.)
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Lapsen viidentenä ja kuudentena ikävuotena lapsen yleiset kehitykselliset val-
miudet vaikuttavat osaltaan siihen, millaista musiikkimateriaalia hän voi työstää
parhaiten. Tässä iässä lapsi yleensä käyttää ääntään ennakkoluulottomasti ja luo-
vasti sekä kykenee kontrolloimaan omaa laulamistaan luontevasti. Lapsen sisäi-
sen kuulemisen taito ja musiikillinen muisti harjantuvat. 6–7-vuotiaana lapsen
musiikillinen muisti ja mielikuvitus kehittyvät, kun hän työstää aikaisemmin op-
pimiaan lauluja ja keksii omia improvisointeja. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Pii-
roinen & Mäkinen 1993, 75-82.)

Shuter-Dyson ja Gabriel (1981, 159) tiivistävät musiikillisen kehittymisen piir-
teitä seuraavasti:

0–1 v. Lapsi reagoi ääneen.
1–2 v. Spontaani musiikin tuottaminen.
2–3 v. Lapsi alkaa tuottaa fraaseja kuulluista lauluista.
3–4 v. Muodostuu yleinen käsitys melodiasta; absoluuttinen korkeus voi

kehittyä, jos oppii soittamaan jotakin instrumenttia.
4–5 v. Lapsi pystyy erottelemaan eri äänenkorkeuksia ja pystyy toistamaan

helppoja rytmejä
5–6 v. Lapsi ymmärtää käsitteet kovempaa ja pehmeämmin; voi erotella

samanlaisen erilaisesta helpoista tonaalisista ja rytmisistä hahmoista
6–7 v. Laulaminen tulee puhtaammaksi; tonaalinen musiikki omaksutaan

paremmin kuin atonaalinen
7–8 v. Ymmärretään konsonanssi ja dissonanssi
8–9 v. Rytmisen esittämisen taidot paranevat
9–10 v. Rytminen havainnointi paranee; melodinen muisti kehittyy, pystytään

havaitsemaan kaksiääninen melodia, kadenssien taju kehittyy
10–11v. Harmoninen taju muodostuu; kiinnitetään huomiota musiikin hieno-

varaisempiin tekijöihin
12–17v. Käsittämiskyky lisääntyy sekä kognitiivisella että emotionaalisella

alueella

Kari Ahosen tutkimuksessa tutkittiin musiikin rakenteellisen tiedon kehitty-
mistä. Hänen tutkimustuloksensa vastasivat muita lasten musiikillisesta kehitty-
misestä saatuja tuloksia. 5–6-vuoden ikä on yleisesti todettu käänteentekeväksi
asteikkoskeeman kehittymisen kannalta. Voimakasta kasvua asteikkorakenteen ja
koko tonaalisen järjestelmän hallinnassa on todettu tapahtuvan ikävuosien 6,5–8
vaiheilla. Musiikin rakenteellinen tietämys osoittautui tutkimuksessa ilmiöksi, joka
on 7–12-vuoden iässä voimakkaassa kehityksen tilassa. (Ahonen 1996, 231-232.)

Tämän tutkimuksen eräänä näkemyksenä oli tarkastella yleisen kehityksen suh-
detta musiikillisiin taitoihin. Tämä ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, koska esimer-
kiksi Piaget’n kehitysvaiheet eivät ole suoraan sovellettavissa musiikilliseen kehi-
tykseen, ja esimerkiksi Gardner (esim. 1983) näkee eri taitojen kehittyvän suhteel-
lisen riippumattomasti toisistaan. Tätä ongelmaa pohtiessaan Hargreaves (1996,
152-153) näkee musiikillisessa ja taiteellisessa kehittymisessä juuri nämä kaksi
vastakkaista suuntaa, joista ensimmäinen on Parsonin piagetilainen kehitysmalli,
jonka mukaan lapsi käy läpi erilaisia kognitiivisen kehittymisen tasoja, jotka vai-
kuttavat taiteelliseen kehittymiseen. Toisena Hargreaves tulkitsee Gardnerin näke-
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mystä, jonka mukaan ei ole oleellista tuoda esiin eri kehitystasoja, koska eri tai-
teelliset alueet ovat taidoiltaan eriytyneitä, ts. niissä käytetään eri taitoja ja teknii-
koita. Hargreavesin (emt.) mukaan nämä kaksi näkemystä voivat kuitenkin olla
sopusoinnussa keskenään: Vaikka on mahdollista erotella keskeisesti oleelliset
musiikillisen kehittymisen alueet, erityisesti hyvin korkealla taidon tasolla, ei ole
kuitenkaan mahdotonta määritellä taiteellisen kehittymisen yleisiä piirteitä, jotka
ovat olemassa kaikilla aloilla ja jotka käyvät läpi muutoksia iän myötä.

 Edellä olevat musiikillista kehittymistä kuvaavat mallit yhdistävät kehityksen
ikätasoihin. Tämän tutkimuksen yhteydessä nähdään musiikillisen kehittymisen
piirteet hyvin yksilöllisesti, koska lasten yleinen kehitystaso saattaa vaihdella huo-
mattavasti. Tässä tutkimuksessa on mukana oppilaita, joiden kehitys ei ole eden-
nyt yleisten kehityslinjojen mukaisesti, joten edellä mainittuja ikäkausiin liittyviä
musiikillisia kehitysaskelia ei voida heidän osaltaan soveltaa. Kokemus soiton-
opettajan työssä on myös osoittanut, että myös yleisen opetuksen piiriin kuuluvil-
la lapsilla yksilölliset erot ovat huimia. Toisin sanoen vaikka kehityksessä voidaan
erotella eri tasoja eri taitojen ulottuvuuksilla, ei niitä voi sitoa tiettyyn ikätasoon,
vaan edistysaskelia katsotaan yksilöllisesti. Esimerkiksi viisivuotiailla kehityserot
voivat olla valtavat, kun toinen lapsi osaa jo lukea ja toinen ei vielä tunnista nume-
roita. Edellä esitettyjen musiikillisen kehittymisen piirteiden perusteella voidaan
sanoa, että musiikki on luultavasti jokaisen lapsen kehityksessä jollakin tavalla
mukana jo ennen syntymää, joten jokaiselle voidaan etsiä omaa tapaa lähestyä
musiikkia.

Toisin sanoen tässä tutkimuksessa lähdetään liikkeelle siitä näkökulmasta, jos-
sa oppilaan yksilöllinen yleinen kehitys otetaan opetuksen tavoitteenasettelun ja
suunnittelun perustaksi samalla kun opetellaan musiikillisia erityistaitoja. Esimer-
kiksi tämän tutkimuksen kohderyhmään kuuluu kaksi Down-nuorta, jotka ovat
hyvin kiinnostuneita musiikista, ja opetuksessa tulee ottaa huomioon heidän ylei-
nen omaksumis- ja oppimiskykynsä. Heille esimerkiksi perinteisen nuottikirjoi-
tuksen omaksuminen olisi ollut mahdotonta ainakin soittoharrastuksen alussa.
Gardnerin (1993, 60) mukaan kun huomataan, että eri kehitystasoilla olevilla lap-
silla on erilaisia tarpeita johtuen erilaisista kulttuurisista informaation muodoista,
ja että opetuksen sisältö sulautetaan erilaisiin motivationaalisiin ja kognitiivisiin
struktuureihin, niin käytännön opetustyöhön suunnitelluissa toiminnoissa tulee ottaa
huomioon nämä kehitykselliset tekijät. Skaggsin (1981, 247) mukaan pienen lap-
sen opettaminen vaatii pianonsoiton opettajalta erityisvalmisteluja, joka liittyy tie-
don hankkimiseen lapsen älyllisestä ja fyysisestä kehittymisestä käsittäen keski-
määräisen kyvyn kuulla, ymmärtää, omaksua uusia asioita imitoida jne.

Eri tutkimusten mukaan musiikkiopinnoilla voi olla myös hyvin kehittävä vai-
kutus lapseen yleisestikin. Esimerkiksi keskittymistä ja motoriikkaa voidaan har-
joittaa musiikin keinoin. Tämä voi olla tulevaa koulunkäyntiä ajatellen helpottava
tekijä. Gromko & Poorman ovat tutkineet musiikkitehtävien vaikutusta esikoulu-
laisten suoriutumiseen aikaa ja tilaa koskevissa tehtävissä. Heidän mukaansa mu-
siikillisilla harjoituksilla voidaan vaikuttaa positiivisesti esikouluikäisen lapsen
spatiaalisen älykkyyden kehittymiseen. He uskovat, että varhaisella musiikkikas-
vatuksella, joka painottuu sensoris-motoriseen toimintaan, tilan ja äänen visuaali-
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seen ja kuulonvaraiseen havaitsemiseen sekä muistin parantamiseen äänen ja tilan
osa-alueilla, parantaa lapsen sisäistä halua oppia, auttaa heitä liikkumaan ympä-
ristössään havaintokykyisesti sekä edesauttaa ja rohkaisee heidän älyllistä kasvu-
aan kunnes he menevät kouluun. (Gromko & Poorman 1998b, 178.) Tämä näkö-
kulma tukee samalla tämän tutkimuksen näkemystä musiikin kanssa työskennel-
täessä vaadittavista erilaisista taidoista.

Myös Charles R. Hoffer pitää lapsen musiikkiopintoja ennen kouluikää tärkeä-
nä. Tietyt musiikilliset taidot opitaan paremmin alle kouluikäisenä kuin vanhem-
pana. Vaikka lapselle opetettu helppo laulu ei tuntuisi olevan korkeatasoista musii-
killista ja älyllistä toimintaa, niin sen merkitys lapsen myöhemmälle musiikillisel-
le kehitykselle on äärimmäisen tärkeä. Lapsi ei opi pelkästään tiettyjä musiikilli-
sia taitoja, vaan hänen asenteensa musiikkia kohtaan myös muokkautuu. (Hoffer
1993, 135.) Opettajan tehtävä on siis saada aikaan positiivinen ilmapiiri ja luotta-
mus lapsen kykyihin.

  3.6.2 Symbolifunktion kehittyminen

Eri symbolijärjestelmien käytön oppiminen etenee
eri kehitysvaiheiden kautta.

Koska tässä tutkimuksessa tutkitaan uutta soitonopetusmenetelmää, joka nojaa
suurimmaksi osaksi uuteen nuottikirjoitustapaan, on syytä pohtia myös symboli-
sen ajattelun merkitystä lapsen musiikillisessa kehittymisessä. Polttopisteeseen
nousee luonnollisesti notaatioon liittyvät symbolijärjestelmät. Tämän tutkimuk-
sen yhteydessä nuottikirjoituksen osuus soitonopetuksessa korostuu, mikä on luon-
nollista tutkimuksen aiheen kannalta. Tällä näkökulmalla ei kuitenkaan tarkoiteta,
että muut soittamiseen ja musiikin tekemiseen liittyvät näkökulmat olisivat vä-
hemmän merkityksellisiä, vaan tämä seikka on tutkimuksen oleellinen kysymys.

Musiikillista kehittymistä ja symbolijärjestelmien käyttöä pohdittaessa saattaa
herätä myös kysymys musiikin ja kielen välisistä yhdistävistä tai erottavista teki-
jöistä. John A. Sloboda (1996) mainitsee erääksi musiikin ja kielen väliseksi yh-
teydeksi sen, että kieli ja musiikki molemmat ovat luonteeltaan auditiivis-vokaali-
sia, koska sekä kieli että musiikki otetaan ensisijaisesti vastaan äänten sekvenssei-
nä ja tuotetaan vokaalisten liikkeiden sarjoina, jotka tuottavat ääntä. Vaikka musii-
kin yhteydessä auditiivis-vokaalinen muoto on ensisijainen, ovat monet kulttuurit
kehittäneet tapoja kirjoittaa ylös musiikkia. Tällaisissa notaatiosysteemeissä kir-
joittaja ilmaisee kommunikoitavaksi haluamansa sekvenssit kirjoitettujen symbo-
lien joukkona, ja vastaanottaja etsii viestin koodaamalla uudelleen visuaaliset sym-
bolit. (Sloboda 1996, 17-19.)

Musiikin ja kielen välinen yhteys ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen oleelli-
nen kysymys, vaan uuden musiikillisen symbolijärjestelmän käytön testaus. Ope-
tus yleisesti tähtää mm. erilaisten symbolien oppimiseen. Koulussa opetellaan lu-
kemaan ja kirjoittamaan, toisaalta musiikkitunneilla tähdätään yleisesti hyväksy-
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tyn nuottikirjoituksen omaksumiseen. Jeanne Bambergerin (1991, 15) mukaan tie-
tyllä alalla omaksutuilla symbolisilla merkintätavoilla on suuri vaikutus oppimi-
sen ja kehityksen kulkuun. Olive McMahonin (1990, 115) mukaan musiikin var-
haiskasvatuksessa nuotinluku- ja kirjoitustaitoon vaikuttava huomiotta jäänyt seikka
on, että kuultuja ääniä voi esittää erilaisilla tavoilla, sekä kuvallisesti että abstrak-
tin symbolisaation kautta. McMahon (emt.) jatkaa, että kuulemis-puhumis-kir-
joittamis- ja lukemisprosesseilla on paljon yhteneväisyyksiä sen musiikilliseen
vastineeseen: kokemisen, tekemisen ja muistiin merkitsemisen prosessi tapahtuu
ensin epämuodollisesti yksilölliseltä pohjalta omiin notaatioihin nojautuen ja myö-
hemmin formaalin abstraktin symbolisysteemin kautta.

Lapsen ensimmäiset yritykset kirjoittamisessa eivät ole täydellisiä visuaalisia
ilmaisuja heidän kielensä graafisista ja oikeinkirjoituksellisista säännöistä. Pikem-
minkin ne ovat sattumanvaraisia, usein persoonallisesti keksittyjä symboleita, jot-
ka voivat muuttua päivästä päivään, ja jotka eivät usein ole tulkittavissa, jos kuluu
pitkä aika kirjoittamisen ja tulkintayrityksen välillä. Tämän on kuitenkin todettu
olevan tärkeä vaihe lapsen kehityksessä, koska silloin lapsi alkaa tarkkailemaan
tiettyjä kirjoitetun kielen konventioita kuten vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas
paperin suunnassa. Musiikkikasvatuksen yhteydessä graafisia notaatioita voidaan
pitää välittävänä kehityksen vaiheena hankittaessa musiikin luku- ja kirjoitustai-
toa, jolla on samankaltaisia piirteitä lapsen varhaisten kirjoitusyritysten kanssa.
(Barrett 1990, 149.) Myös Hargreaves (1986, 96) näkee lasten olevan kekseliäitä
ja joustavia tehtävissä, joissa heidän tulee keksiä erilaisia notaatiosysteemejä, mutta
kokee, että tämä aihealue vaatii vielä lisää tutkimusta.

Davidson, Scripp ja Welsh (1989) löysivät musiikin esittämisessä notaation
muodossa kolme tasoa. Ensimmäisellä tasolla musiikillisesti kouluttamattomat
lapset ja aikuiset keksivät säännöllisen reflektiivisiä notaatioita osoittamaan hei-
dän havaintojaan musiikillisista ulottuvuuksista. Kouluttamattomat seitsemänvuo-
tiaat ja lukiolaiset rakensivat hämmästyttävän verrattavissa olevia esityksiä tutusta
laulusta. Kolmas ja neljäs taso liittyvät musiikilliseen harjoitukseen ja tavanomai-
seen nuottikirjoitukseen. Johdonmukainen ja erillinen notaatiosysteemi näyttäisi
olevan oleellista rakennettaessa rikkaampaa ymmärrystä musiikin eri osatekijöis-
tä, mutta symbolisysteemiä ei voi opettaa erillään havainnoista. Notaation opette-
lun alussa saattaa olla hyödyllistä keksiä itse notaatioita. Tällaiset tehtävät eivät
vaadi oppilaalta enempää kuin hän tietää ja musiikillisten suhteiden keksiminen
voi tapahtua spontaanisti esityksen tekemisen prosessin aikana. Jos konventionaa-
linen notaatio tuodaan esiin liian varhain, voi sen edut jäädä haittojen varjoon:
joudutaan tekemään valintoja jotka eivät vastaa käsityskykyä ja jotka voivat olla
ristiriidassa havaintojen kanssa. (Davidson, Scripp & Welsh 1989, 73.) Omien
musiikillisten notaatioiden keksiminen heijastaa myös konstruktivismin ajatusta
oppilaan oman ajattelumallin ja tiedonrakentumisen muodostumisesta ja samalla
sen löytämisestä.

Eri tutkimukset osoittavat, että lapsen tavalla havaita musiikillinen ääni, ja ku-
valla jonka he sitä esittääkseen piirtävät, on suora suhde. Lisäksi tutkimustulosten
mukaan musiikillisten symbolien lukemis- ja kirjoittamistehtävissä on takana eri-
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laiset kognitiiviset kyvyt. Gromkon ja Poormanin tutkimuksessa saatiin selville,
että lasten kyky käyttää musiikillisia symboleita lukemis- ja kirjoitustehtävissä on
yhteydessä heidän kuulohavaintoonsa, jonka he musiikillisesta äänestä tekevät ja
nämä kyvyt kehittyvät progressiivisesti havainto-, valinta- ja piirtämistehtävissä.
Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan itse
keksityt notaatiot heijastavat lapsen musiikillista ymmärtämistä ja kun lapsen
musiikillisten havaintojen yksityiskohtaisuus kasvaa, muuttuvat notaatiot hienos-
tuneimmiksi. (Gromko & Poorman 1998a, 17-20.)

Gromko ja Poorman havaitsivat suuren laadullisen hyppäyksen musiikillisissa
kognitiivisissa kyvyissä esikoululaisten ja ala-asteen oppilaiden välillä. Yleiset
kognitiiviset kyvyt ovat siis lapsen tonaalisten hahmojen havaitsemisen ja symbo-
lien käytön takana. Lasten tekemät erilaiset musiikin symbolifunktiota koskevat
ilmaisut osoittavat, että nuotinlukutaito on monimutkainen prosessi. Se käsittää
kyvyn muuttaa yksityiskohtainen sisäinen musiikillinen kuva äänen tasosta visu-
aaliseksi kuvaksi kirjoitustehtävissä ja tunnistaa kuultu äänen korkeus perinteisik-
si musiikin symboleiksi. (Gromko & Poorman 1998a, 21.)

Howard Gardner (1983) pohtii, sisältääkö yhden symbolisysteemin (esim. kie-
len) operaatiot samanlaisia taitoja ja prosesseja kuin esimerkiksi musiikin, mate-
matiikan tai kuvien symbolisysteemit. Gardnerin mukaan tämä symbolisysteemi-
nen näkökulma ei kokonaan sulje pois piagetilaista näkemystä, vaan yritetään käyt-
tää yleisiä piagetilaisia metodeita ei ainoastaan kielellisellä, loogisella tai numee-
risten symboleiden alueella, vaan pikemminkin laajemmalla symbolisysteemien
alueella joka käsittää musiikilliset, keholliset, spatiaaliset ja jopa persoonalliset
symbolisysteemit. Haasteena voidaan nähdä kehityksellisten linjojen vetämisen
eri symbolisysteemien sisällä ja niiden välisten yhteyksien selvittämisen. Jokai-
sella alueella voidaan erottaa piagetilaiseen tyyliin eri kehitystasoja, mutta Gard-
nerin mukaan yksilöt eroavat huomattavasti siinä, miten he selviytyvät eri aluei-
den läpi, ja vastoin piagetilaista näkemystä menestys yhdellä alueella ei takaa on-
nistumista toisella. (Gardner 1983, 25-27.)

Edellä on annettu hieman ristiriitaistakin tietoa symbolijärjestelmistä ja niiden
omaksumisesta. Toisaalta on nähty, että lapsen musiikillisten taitojen takana on
kognitiivisia taitoja ja musiikilla on yhteyksiä mm. kielen oppimiseen, ja toisaalta
Gardner erottaa eri symbolijärjestelmät tiukasti omiksi alueikseen, toisin sanoen
eri taitoalueet eivät kehity välttämättä samassa tahdissa. Kuitenkin itse keksittyjen
notaatioiden merkitys on nähty oleelliseksi vaiheeksi nuottikirjoituksen opettelus-
sa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pianonsoittoa ja sen alkeiden oppimista, jo-
hon liittyy myös tiiviisti symbolijärjestelmien omaksuminen. Miten kuvionuotit
ovat musiikillisen symbolijärjestelmän oppimisessa mukana, on tämän tutkimuk-
sen yksi oleellinen kysymys.
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3.7 Tietoa ja tunnetta: kognitioiden ja emootioiden yhteyksistä

Soittotapahtumassa nivoutuvat soittajan kognitiivinen
ja emotionaalinen alue.

Edellä on puhuttu konstruktivistisen oppimiskäsityksen piirteistä, kognitiivisesta
kehityksestä, symbolifunktion käytöstä jne. Näitä näkemyksiä on sovellettu mo-
niin eri oppimisen alueisiin, ja jokaisella aihealueella on omat erityispiirteensä.
Näin myös musiikilla. Musiikki osatekijöineen itsessään antaa musiikkikasvatuk-
selle ja yleisten oppimisteorioiden soveltamisessa siihen omat erityisehtonsa. Tai-
teiden opettamiseen liittyy näkemyksiä, joissa nivoutuvat erikoisella tavalla yksi-
lön kognitiivinen ja emotionaalinen puoli.

Kognitioiden ja emootioiden yhteys on kiinnostanut tutkijoita jo pitkään. Esi-
merkiksi Calvin Brainerd Cady (1851–1928) kehitti musiikkikasvatuksen teorian,
joka painottaa lapsen ajatusten ja tunteen yhdistämistä. Cadyn teoriassa kasvatuk-
sen tärkein päämäärä oli kehittää yleisiä älyllisiä kykyjä kuten keskittyminen, jat-
kuvuus ja kärsivällisyys. Kasvatuksen tulisi pyrkiä kehittämään lapsen kykyjä
muodostaa ja ilmaista ideoita kielellisesti, matemaattisesti ja musiikillisesti. Cady
piti musiikkia ajattelun muotona, äärimmäisen kompleksina ilmiönä joka sisältää
käsitteellistä ajattelua. Cadyn musiikkikasvatuksessa päämääränä on siis vahvis-
taa yleisen kasvatuksen tavoitteita. Tämän lisäksi Cady painotti myös musiikin
emotionaalista arvoa. Musiikki on Cadyn teoriassa yhdistelmä mielen ja tunte-
musten tai älyn ja tunteiden tuotteita. (Shiraishi 1999, 150-153.)

 Yleisellä tasolla ajateltuna kognitiivis-konstruktivistinen ajattelu taidekasva-
tuksessa merkitsee Inkeri Savan mukaan, että taiteen kautta tuotetaan ja saadaan
tietoa todellisuudesta. Tämä tieto on ymmärrettävä tällöin perinteistä ajattelua väl-
jemmin maailmasuhteen aktiivisena muotona. Sava jatkaa, että taiteessa tietämi-
nen on toisenlaista tietämistä: Tietämistä aistisuuden, havainnon, kognition, tun-
teen ja toiminnan kokonaisuudessa. Emootioilla itsellään on kognitiivinen puo-
lensa eli taiteellis-esteettisen aisti- ja tunnekokemuksen kautta ihminen saa itsel-
leen persoonallisesti merkityksellistä tietoa todellisuudesta. Vasta aisti- ja tunne-
pohjainen sitoutuminen tuottaa sellaisen suhteen tietoihin ja taitoihin, että oppiva
ihminen käyttää niitä yksilöllisesti ja oman toimintansa kautta kulttuurisesti mer-
kityksellisellä tavalla. Taiteeseen ja taiteen keinoin tapahtuva oppiminen on pal-
jolti aisti- ja tunneherkkyyden kehittymistä. (Sava 1996, 15-16.)

John A. Slobodan (1996) näkemyksen mukaan musiikillisessa kokemuksessa
on mukana kognitiivinen taso, joka on tarpeellinen edeltäjä tunnetasolle, vaikka
affektiivinen taso ei välttämättä seuraa kognitiivista tasoa. Ihminen voi ymmärtää
kuulemaansa musiikkia ilman että liikuttuu siitä. Jos ihminen saa musiikista emo-
tionaalisen kokemuksen, on hänen täytynyt käydä läpi kognitiivinen taso, joka
pitää sisällään abstraktin tai symbolisen sisäisen kuvan tai tulkinnan musiikista.
Tämän sisäisen kuvan luonne ja asiat joita tämän kuva antaa henkilön tehdä musii-
killa, on kognitiivisen musiikkipsykologian keskeisiä piirteitä. Tapa, jolla ihmiset
esittävät musiikin itselleen määrää kuinka he pystyvät muistamaan ja esittämään
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sitä. Säveltäminen ja improvisaatio vaatii tällaisten representaatioiden luomisen,
ja havainnointi tarkoittaa, että musiikin kuuntelija rakentaa näitä representaatioi-
ta. (Sloboda 1996, 3.)

Oma taiteellinen tulkinta edellyttää monenlaista tietoa kyseisen taiteen alueen
materiaaleista, välineistä sekä teoreettisesti että harjaannuttamalla niitä taidolli-
sesti. Aisti- ja tunne-elämykset ovat taiteellisen kokemisen välttämätön, mutta ei-
vät oppimisen kannalta riittävä ehto kehittyäkseen taiteessa tai taiteen keinoin. Jos
halutaan, että oppija tiedostaa tai ymmärtää itseään tai taiteellisia prosessejaan,
tarvitaan oppimisprosessin pohdiskelua ja analysointia sekä opittavina olevien asi-
oiden käsitteellistämistä myös taiteen ja taidemaailman keskustelukontekstissa.
Kysymys on perinteisestä taidetta koskevasta historia- ja  teoriatiedosta. Kyse on
myös taiteen symbolisista ja rakenteellisista käsitejärjestelmistä. Taiteellis-esteet-
tinen käsitetietokin on vahvasti aistipohjaista, mielikuvien muodostamista ja per-
soonallisten merkitysjärjestelmien luomista suhteessa todellisuuteen. Taiteen kog-
nitiot ovat perimmältään aina ko. taiteen kielellä hahmottuvia, rakennettavia ja
ilmaistavia. (Sava 1996, 16)

Päästäksemme käsiksi tunne- ja aistikokemuksiin tulee soittajalla olla kognitii-
viset taidot ja tiedot, joilla toimitaan. Yksi soitossa tarpeellinen tietoaines on mu-
siikillinen symbolijärjestelmä, joka on yksi keino päästä tutustumaan musiikin
maailmaan. Kuvionuottikirjoitus konkreettisen esitystapansa ansiosta mahdollis-
taa nyt osallistumisen tavoitteelliseen taiteelliseen toimintaan useimmille yksi-
löille.

Musiikissa, ja näin ollen myös pianonsoitossa näyttäisi siis aina olevan muka-
na sekä ihmisen järjellinen että emotionaalinen aspektinsa. Sitä miten musiikki on
emootioihin yhteydessä voidaan tarkastella kuitenkin usealta eri näkökulmasta kuten
jo esimerkiksi tämän työn johdannossa todettiin. Oleellista kuitenkin tämän tutki-
muksen kannalta on se seikka, että musiikin katsotaan olevan jollakin tapaa yhte-
ydessä sekä ihmisen emotionaaliseen puoleen että kognitioihin, ja että nämä kaksi
aluetta liittyvät toisiinsa hyvin tiivisti musiikin parissa työskennellessä. Tässä tut-
kimuksessa painotetaan sitä, että soittamiseen liittyy monia erilaisia toimintoja,
jotka mahdollistavat itse musiikin tekemisen. Toisaalta musiikin avulla voidaan
myös harjoittaa myös muita taitoja kuten keskittymistä, informaation käsittelyä
jne. mikä oli myös Cadyn musiikkikasvatuksen eräs tavoite.
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4 Pianonsoiton opetuksen ja oppimisen
eri osa-alueet

Tässä luvussa tuodaan esiin pianonsoittotaidon eri puolia ja sovelletaan Howard
Gardnerin monilahjakkuusteoriaa (theory of multiple intelligences) pianonsoiton-
opetukseen. Luvun tarkoituksena on eritellä pianonsoiton opetukseen liittyvät eri
osatekijät ja lopuksi muodostaa näiden perusteella pianonsoiton opetuksen ja op-
pimisen monidimensioinen malli.

4.1 Musiikin didaktiikan ja pianopedagogiikan määrittelyä

Pianopedagogiikkaa tarkastellaan musiikkikasvatuksen sekä
yleisten oppimis-, lahjakkuus- ja kehitysteorioiden valossa.

Didaktiikka on kasvatustieteen osa-alue, joka tutkii opetussuunnitelmaa ja opetus-
tapahtumaa sekä pyrkii antamaan opetukseen perusteltuja normeja ja opetusohjei-
ta. Voidaan puhua myös yleisestä didaktiikasta ja erityisdidaktiikoista, joita edus-
tavat ainedidaktiikat. Erityisdidaktiikkojen jaottelu on sopimuksenvarainen asia.
Uusi ainedidaktiikka saattaa syntyä uuden oppiaineen myötä. Ne kytkeytyvät toi-
siinsa yleisen ainedidaktiikan kautta. (Kari & Lahdes 1991, 11-17.) Linnankivi,
Tenkku ja Urho (1988, 7-9) näkevät musiikin didaktiikan edellisen tapaan yhdis-
tyvän yleiseen didaktiikkaan, joka antaa musiikin didaktiikalle käsitteistön, joka
liittää sen muihin ainedidaktiikkoihin. Heidän mukaansa musiikinopetus on käsi-
tettävä koko oppilasta kehittäväksi toiminnaksi.

Musiikin didaktiikka on käsitteenä nuori. Musiikinopetuksessa on perinteisesti
korostettu taitojen opettamista. Musiikinopetus on kokenut voimakkaita haasteita,
joita ovat aiheuttaneet musiikkikäsitteen laajeneminen, viestimien räjähdysmäi-
nen kasvu sekä tutkimuksen antama tieto oppimisesta ja musiikin oppimisesta
erityisesti. Musiikki on sekä taidemuoto että oppiaine, mikä tekee musiikin didak-
tiikasta omaperäisen verrattuna useisiin muihin ainedidaktiikkoihin. (Linnankivi,
Tenkku & Urho 1988, 9.)

Pedagogiikka on vanhin kasvatuksen tutkimuksessa käytetty nimitys. Pedago-
giikalla on ollut useita erilaisia merkityksiä. Sitä käytetään esimerkiksi erilaisten
kasvatussuuntausten yhteydessä esim. Steiner-pedagogiikka tai sillä voidaan tar-
koittaa tiettyä kohdealuetta. Tässä viimeksi mainitussa merkityksessä pedagogiik-
ka käsitetään laajasti, jolloin siihen sisältyvät sekä alan tutkimus että opetusoh-
jeet. (Kari & Lahdes 1991, 16.) Pianopedagogiikka-käsitettä käytetään tässä tutki-
muksessa viimeksi mainitussa merkityksessä.

Pianopedagogiikka on muotoutunut omaksi oppiaineekseen perinteisessä aka-
teemisessa mielessä. Sillä on historiansa, teoreettiset mallinsa, aputieteensä sekä
tutkimusprojektinsa. Metodiikassa se on kuitenkin läheisessä yhteydessä muun
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Musiikkikasvatuksen yleiset päämäärät ovat sovellettavissa
pianonsoiton opetukseen, mutta tavoitteet ovat

myös yksilöllisiä.

musiikin didaktiikan ja taidepedagogiikan kanssa. Sovellus eli opetusharjoittelu ja
kenttätyö ottaa vaikutteita eläviltä malleilta: opettajilta ja mestarikursseja pitäviltä
vierailevilta taiteilijoilta. (Kianto 1998, 60.) Pianopedagogiikka on siis yksi mu-
siikin didaktiikan osa-alue, johon pätee yleiset taide- ja musiikkikasvatuksen filo-
sofiset lähtökohdat. Tässä tutkimuksessa pianopedagogiikkaa tarkastellaan myös
yleisten oppimis-, lahjakkuus- ja kehitysteorioiden valossa.

Seuraavassa tuodaan esiin pianonsoiton opetuksen erityispiirteitä, koska ero-
aahan pianonsoittotaito luonnollisesti muiden instrumentin soittotaidoista. Kuten
aikaisemmin on jo todettu, on nuotinluku pianonsoitossa monimutkaisempaa kuin
useimmissa muissa soittimissa sen moniäänisyyden vuoksi. Tämä antaa soitossa
omat haasteensa niin motoriselle toiminnalle kuin kuulohavainnoille. Soittotekni-
sesti jokaisella soittimella on luonnollisesti omat erityspiirteensä. Myös jokaisen
soittimen pedagogiikka muotoutuu mm. instrumentin ominaisuuksista nousevista
seikoista.

4.2 Musiikin ja pianonsoiton opetuksen tavoitteet

4.2.1 Opetuksen yleisistä tavoitteista

Musiikin- ja pianonsoiton opetuksen tavoitteiden eritteleminen voi tapahtua use-
alla tavalla. Tavoitteet voivat korostaa musiikista itsestään peräisin olevia tavoit-
teenasetteluja tai opetuksen päämäärät saattavat painottaa musiikin yleistä merki-
tystä ihmisen kasvussa ja kehityksessä. Tämän tutkimuksen yhteydessä molem-
mat tavoitetyypit nähdään oleellisiksi. Musiikinopetuksessa opitaan tietoja ja tai-
toja, joiden avulla musiikin tekeminen tulee mahdolliseksi. Lisäksi musiikki voi
olla oman sisäisen tunne-elämän hiljaista käsittelyä. Toisin sanoen musiikki voi
toimia itseterapian välineenä, samalla kun tavoitellaan musiikin henkilökohtaisen
merkityksen löytymistä.

Tässä tutkimuksessa musiikin osatekijöihin liittyviä tavoitteenasetteluja tarkas-
tellaan Linnankiven, Tenkun ja Urhon (1988) musiikin didaktiikkaa koskevan yleis-
teoksen jaottelun perusteella, koska ne riittävästi kuvaavat opetuskokeilun musii-
kin osatekijöihin liittyviä tavoitteita. Lisäksi tarkastellaan mitä ne merkitsevät pia-
nopedagogiikan yhteydessä. Linnankivi, Tenkku ja Urho (1988) jakavat musiikin-
opetuksen sisällöt dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja muo-
don osa-alueisiin. Näistä musiikista itsestään lähtevien osa-alueiden perusteella
voidaan tarkastella myös pianonsoiton opetuksen tavoitteita. Linnankivi, Tenkku
ja Urho (emt.) sisällyttävät oppilaan musiikin laajemman ymmärtämisen esitetty-
jen kategorioiden sisään.
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Lähdettäessä liikkeelle musiikin opetuksen sisällöistä dynamiikan opettami-
sen kohdalla tavoitteita ovat oppilaiden kuuntelukyvyn, herkkyyden ja tunne-elä-
män kehittäminen, tutustuminen musiikin erilaisiin ilmaisumahdollisuuksiin voi-
makkuuden yhteydessä, tutustuminen voimakkuuden merkintätapoihin sekä tu-
tustuminen äänen voimakkuuden mittaamiseen ja äänen voimakkuuden tervey-
dellisiin haittatekijöihin. Sointivärin osalta opetuksen tavoitteita voivat olla mm.
oppilas oppii oman äänensä erilaisia käyttötapoja, oivaltaa sointivärin ja ääniläh-
teen riippuvuuden toisistaan jne. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1988, 43-51.) Pia-
nonsoitossa dynamiikan hallinta on yksi tärkeä musiikillisen ilmaisun muoto, ja
se kuuluu opetuksen tavoitteisiin samalla tavalla kuin yleisessäkin musiikinope-
tuksessa. Pianonsoitto antaa kuitenkin oman tapansa tuottaa erilaista dynamiik-
kaa. Tähän liittyy myös sointiväri, joka pianonsoitossa on voimakkaasti soittotek-
niikkaan sidoksissa oleva seikka. Pianonsoitossa sointiväriin liittyviä tavoitteita
on halutun sointivärin tuottamisen hallinta sekä tuntea mahdollisuudet tuottaa pia-
nolla erilaisia sointivärejä ja keksiä niitä myös itse.

Rytmin osalta opetuksen tavoitteita ovat: a) rytmin kokeminen ja tuottaminen
liikunnallisesti aluksi kaksijakoisen, myöhemmin kolmijakoisen musiikin pohjal-
ta, b) eläytyminen kuuntelun ja liikunnan avulla vaihteleviin ja monipuolisiin ryt-
meihin, c) erilaisten iskualamuotojen ja tahtilajien tuntemuksen saavuttaminen, d)
laulujen ja soittotehtävien toteuttamisessa tarvittavan rytmin lukutaidon saavutta-
minen sekä e) tempon ilmaisu- ja merkintätapoihin tutustuminen. (Linnankivi,
Tenkku & Urho 1988, 61-63.) Melodiaan liittyviä musiikinopetuksen sisällöllisiä
tavoitteita ovat a) opitun melodian ilmeikäs ja puhdas toistaminen laulaen ja soit-
taen, b) tason havainnointiin liittyen melodian eri ominaisuuksien jatkuva tiedos-
taminen, c) perinteisen tasomerkinnän omaksuminen, d) musiikin tuntemuksen
edistäminen musiikkimuistin kehittämisen yhteydessä sekä e) oppilaan oman luo-
van tuottamisen edistäminen laulujen sepittelyn ja tason kuvaustapojen yhteydes-
sä. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1988, 90.) Näitä rytmin ja melodian oppimiseen
liittyviä tavoitteita pidettiin tässä tutkimuksessa myös pianonsoiton opetuksen eräinä
lähtökohtina ja tavoitteina, kuitenkin oppilaiden oppimiskykyyn soveltaen. Esi-
merkiksi perinteisen notaation opettelu ei kaikilla tutkimuksen kohderyhmän op-
pilailla ainakaan tässä vaiheessa ollut mahdollista eikä mielekästä.

Musiikin muodon opettamisen tavoitteita ovat a) oppilaan musiikillisen hah-
mottamiskyvyn ja muistin edistäminen, b) musiikin kuuntelutaidon kehittäminen
ja laajempien kokonaisuuksien muodostaminen, c) tutustuminen eräisiin perintei-
siin muotoamisperiaatteisiin ja musiikin muotoihin ja d) tutustuminen perinteises-
tä poikkeavaan muotoamiseen. Esteettisen kasvatuksen eräs tärkeä tavoite on pe-
rehdyttää lapset taiteen vastaanottamiseen. Oppilaissa pitäisi alusta alkaen kehit-
tää musiikillista ajattelukykyä, kykyä oivaltaa sävellyksen struktuuri, sen raken-
teen yleisperiaatteet.  (Linnankivi, Tenkku & Urho 1988, 112-113.)

Edellä mainitut tavoitteet lähtevät musiikista itsestään ja ovat näin ollen hyvin
oleellisia soitonopetuksen tavoitteita. Tavoitteita on kuitenkin tärkeää tarkastella
myös muista näkökulmista katsottuna kuten jo edellä mainittiin. Peruskoulun
musiikinopetuksessa ala-asteella nähdään tärkeänä oppilaan tunne-elämän rikas-
tuttaminen tarjoamalla hänelle mieluisia musiikkielämyksiä, mikä luo pohjan hä-
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nen esteettisen tajunsa kehittymiselle. Musiikillisen mielikuvituksen kehittymi-
nen on myös edellytyksenä musiikin hahmottamiselle, joka auttaa musiikillisen
muistin kehittymistä. Musiikin keinoin tapahtuvassa luovassa ilmaisussa, kuunte-
lussa, laulussa, soitossa ja liikunnassa lapsi kokee mielihyvää, joka lisää hänen
itseluottamustaan ja rohkeuttaan tehdä omia aloitteita erilaisten ratkaisujen löytä-
miseksi. Aloitteisuus, aktiivisuus ja rohkeus ovat edellytyksenä lapsen luovan ajat-
telun kehittymiselle. (Alenne, Kasper, Linnankivi & Partanen 1990, 36.) Vaikka
nämä tavoitteet alunperin koskevatkin peruskoulun musiikinopetusta, pätevät ne
myös pianonsoiton opetuksen alueella.

  Koska tässä tutkimuksessa on mukana melko pieniä lapsia, on seuraavassa
esitelty alle kouluikäisten musiikinopetuksen yleiset tavoitteet, joiden puitteissa
edellä esitettyjä musiikinopetuksen tavoitteita toteutetaan. Hongisto-Åberg, Lin-
deberg-Piiroinen & Mäkinen (1993, 176)  esittävät musiikin varhaiskasvatusta
koskevassa kirjassaan seuraavat Suomen musiikkileikkikoulunopettajien määrit-
telemät tavoitteet:

· Myönteisen asenteen herättäminen musiikkia kohtaan
· Musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen ja kehittäminen
· Yksilön kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen ja sosiaalisen

kasvun edistäminen
· Suomalaisen kansanperinteen elvyttäminen ja säilyttäminen
· Luovan toiminnan säilyttäminen ja kehittäminen.

Toisaalta nämä tavoitteet voisivat olla myös muidenkin kuin alle kouluikäisten
lasten musiikkikasvatuksen tavoitteita. Nämä tavoitteet viittaavat musiikillisten
taitojen lisäksi myös ihmisen yleiseen kehittymiseen, johon tässä tutkimuksessa
mm. musiikkiterapeuttisella näkökulmalla viitataan.

Koska tässä tutkimuksessa tutkitaan pianonsoiton alkuopetusta, on pohdittava
mitä soiton perusteet pitävät sisällään. Pianonsoiton alkeisiin liittyviä tavoitteita
on vaikea määritellä täsmällisesti. Se raja, missä soiton alkeet on ohitettu, on liu-
kuva. Perinteisessä mielessä ajateltuna erilaisissa pianokouluissa on usein ensim-
mäisessä osassa oppimateriaalina pianonsoiton perusteet käsittävä aineisto. Joi-
denkin pianokoulujen osat noudattavat musiikkioppilaitosten kurssitutkintovaati-
muksia, jotkut taas ovat luoneet oman käsityksensä soiton alkeista. Musiikkioppi-
laitosten kurssitutkintovaatimuksissa alinta tasoa edustaa pianonsoiton peruskurs-
si 1/3. Tässä tutkimuksessa pianonsoiton alkeiden ”ylärajana” voidaan pitää pia-
nokoulujen ensimmäisten vihkojen ja peruskurssin 1/3 sisältämien asioiden omak-
sumista. Tämä käsittää yksinkertaisten kappaleiden nuotinluvun hallitsemisen (nuo-
tit ja rytmit), helpoimpien asteikkojen ja sävellajien osaamisen, vapaan säestyksen
ja improvisoinnin perusteet, yleisimmät musiikkisanat, helppojen kappaleiden
yhteissoitto (esimerkiksi nelikätisesti) sekä pianonsoiton alkeistekniikan hallitse-
misen.

Tämän tutkimuksen kannalta katsottuna soittamisen tavoitteiden asettelu ei voi
onnistua suhteessa perinteisiin soiton tavoitteisiin, koska niiden oppiminen ei kai-
kille ole mahdollista. Lisäksi tämän tutkimuksen eräänä näkemyksenä oli oppi-
laan oman musiikillisen merkitysmaailman löytyminen, ja tällä oli väistämättä
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vaikutusta myös tavoitteiden asetteluun. Toisin sanoen tavoitteet voidaan määri-
tellä yksilöllisesti oppilaan taitojen ja tarpeiden perusteella, mutta tärkeää on pitää
mielessä musiikin osatekijöistä sekä pianopedagogiikasta itsestään nousevat ta-
voitteet.

4.2.2 Erityispedagogiikan ja musiikkiterapian näkökulmia musiikin
ja soitonopetuksen  tavoitteisiin

Kuvionuotit ovat mahdollistaneet uusien oppilasryhmien mukaantulon soittohar-
rastuksen piiriin, ja tästä syystä kaikille oppilasryhmille ei voida asettaa samanlai-
sia tavoitteita, vaan tarvitaan laajempaa näkökulmaa asian selventämiseksi. Tutki-
muksen kohderyhmään kuuluu erityiskasvatuksen piiriin kuuluvia oppilaita, ja näin
ollen on oppimisen ja opetuksen kohdalla erityispedagoginen näkökulma otettava
huomioon. Tosin tässä tutkimuksessa ei haluta tehdä jyrkkiä rajauksia eri oppilas-
ryhmien kesken. Erityiskasvatuksen perustavoitteena on auttaa sellaisia yksilöitä,
joiden kasvatuksellisia tarpeita yleinen kasvatus ei kykene riittävästi tyydyttämään
(Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 1993, 58). Erityispedagoginen näkö-
kulma vaikeuksissa olevan ihmisen auttamiseen on esillä kuviossa 6.

Soitonopetuksessa on mukana yksilöllisiin tarpeisiin
mukautuva elementti.
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Kuvio 6. Erityispedagogiikan näkökulma
(Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 1993, 58)

Kuvio 6 on samalla myös kuntoutuksen määritelmä, ja siitä voi johtaa sekä
tutkimuksen tason, yhteistyötarpeet ja näkökulmat että käytännön toimintakentän.
Erityispedagoginen näkökulma on  tässä kuviossa sekä tutkimuksen että käytän-
nön toimintojen tasolla. Mikäli pyritään tutkimaan vaikeuksissa olevaa ihmistä ja
hänen auttamistarvettaan, tarvitaan tieteidenvälisyyttä, tieteenalojen rajojen ylit-
tämistä ja yhteistyötä. (Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 1993, 20.)
Erityispedagogisessa lähestymistavassa, miksei myös yleisessäkin opetuksessa,
tulee esiin myös kuntouttava näkökulma, joten pianonsoiton harrastamisen yhtey-
dessä ei voida sivuuttaa soittamisen ja musiikin terapeuttisia näkökohtia.

Musiikkiterapialla tarkoitetaan kaikkia niitä menetelmiä, joissa musiikkia (tai
sen elementtejä) käytetään terapeuttisen avun tarpeessa olevan yksilön hoitami-
seen, vammautuneen kuntouttamiseen tai psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisyä
palvelevaan toimintaan. Kyseessä on siis musiikissa itsessään piilevien terapeut-
tisten tekijöiden suunnitelmallinen hyväksikäyttö hoito- tai kuntoutusohjelmassa
(Lehikoinen 1973, 35). Kimmo Lehtonen (1989, 12) määrittelee musiikkiterapian
ihmisten väliseksi hoitopäämääriin tähtääväksi vuorovaikutukseksi, jossa musiik-
kia käytetään mainitun päämäärän saavuttamiseen. Tässä terapiamuodossa pää-
paino on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jolloin musiikin kommunikaatio-
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merkitys korostuu. Musiikkiterapia on tavoitteellista ja tarkoituksellista toimin-
taa, jossa pyritään edistämään terapiassa olevan yksilön tai ryhmän inhimillistä
kasvua, psyykkistä eheytymistä ja integraatiota tai tuottamaan korvaavia myöntei-
siä tunnekokemuksia aikaisemmin ahdistavilta tuntuneissa tilanteissa (emt.).

Musiikkiterapiassa on siis kysymys musiikin käyttämisestä hoitopäämääriin
tähtäävän toiminnan apuna. Musiikkikasvatus eroaa musiikkiterapiasta siinä, että
musiikkiterapiassa musiikki on väline, eikä itsetarkoitus. Musiikkikasvatuksen
tavoitteet ovat yleensä enemmän tai vähemmän musiikillisia tavoitteita, musiikki-
terapiassa tavoitteet ovat lähes aina jotakin muuta kuin musiikillisia (hoitopää-
määrät). Tosin musiikkikasvatuksessakin on musiikkia varten asetettu monia yleis-
inhimillisiä tavoitteita, kuten esteettinen nautinto, itseilmaisu tai ihmisen koko-
naispersoonallisuuden kehittäminen. Pääpaino on useimmiten kuitenkin tekniikassa
ja produktioissa, musiikillisessa tuotoksessa. Musiikkiterapiassa painotetaan itse
prosessia, sitä, mitä ihminen sinä aikana kokee tai tuntee, millaisia havaintoja hän
tekee itsestään tai omasta elämästään ja millä tavalla hän voi siinä purkaa tuntei-
taan ja läpityöskennellä niitä. (Ahonen 1993, 24.)

Ahosen (1993, 24-25) mukaan musiikkiterapian kentällä musiikin terapeutti-
sen käytön  ja varsinaisen  terapian välinen ero on siinä, että musiikkiterapiaa
antaa ammatillisen musiikkiterapiakoulutuksen saanut henkilö, mutta musiikkia
voi käyttää terapeuttisesti kuka tahansa, jos siihen vain löytyy innostusta. Jo mu-
siikin harrastus on tavallaan musiikin terapeuttista käyttöä, josta musiikin harras-
taja itse hyötyy. Musiikkiterapian menetelmiin kuuluvat mm. musiikin kuuntelu,
soittaminen ja improvisointi sekä laulaminen. Soittaminen musiikkiterapiamene-
telmänä voi Ahosen (1993, 199) mukaan olla:

1. Prosessia painottavaa improvisaatiota ryhmässä
2. Prosessia painottavaa improvisaatiota yksin tai  terapeutin kanssa
3. Esiintymiseen tähtäävää orkesteritoimintaa
4. Tuloksiin tähtäävää soiton harjoittelua.

Listan kaksi viimeistä kohtaa lähestyvät musiikin harrastamista ja sen tavoit-
teita. Musiikin harrastaminen sinällään sisältää terapeuttisia piirteitä, vaikka tark-
koja hoitopäämääriä ei olekaan määritelty. Heidi Ahonen (1993, 209-210) sanoo,
että yksilöllinen soittotuntikin voi olla musiikkiterapiamenetelmä, jossa sen aika-
na, potilaan soittotaidon parantamisen tai soiton oppimisen rinnalla keskitytään
esim. kokonaispersoonallisuuden eri osa-alueiden tukemiseen. Soittotaidon oppi-
misen lomassa soittaja voi oppia monia sosiaalisia taitoja: hyväksymään ohjausta,
palautetta, tekemään kysymyksiä, ratkaisemaan ongelmia, kantamaan vastuuta ja
kontrolloimaan impulssejaan (Ahonen 1993, 210).

Edellisen perusteella voidaan sanoa, että vaikka musiikkiterapia ja musiikki-
kasvatus eroavatkin tietyissä tavoitteissaan toisistaan, on niissä myös yhteisiäkin
piirteitä. Kari Kurkelan (1994, 314-315) mukaan kehittynyt musiikkikasvatus ot-
taa huomioon ne seikat, jotka ylipäätään liittyvät suotuisaan henkiseen kasvuun ja
että onnistunut musiikkikasvatus tukee kehitystä, joka johtaa ahdistuksen, häpeän
ja syyllisyyden sekä vastaavien oireiden vähentymiseen, ja antaa lapselle ja nuo-
relle mahdollisuuden kasvaa omaksi itsekseen. Tässä esitetty erityispedagoginen
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näkökulma ei siis tarkoita, että kokonaispersoonallisuutta tukevat musiikkiharras-
tuksen tavoitteet koskisivat vain erityisopetuksen piiriin kuuluvia oppilaita. Mu-
siikki ja musiikkikasvatus laaja-alaisine tavoitteineen ja tuloksineen on kaikkien
lapsien etuoikeus. Kukapa vanhemmista vastustaisi, jos soittotaidon ohella lapsi
oppisi entistä paremmin keskittymään, kantamaan vastuuta jne.

Richard M. Grahamin (1991, 227-228) mukaan erityisen opetuksen piiriin kuu-
luvien lasten musiikkikasvatuksen filosofia painottaa, että erityisopetuksen piiriin
kuuluville lapsille, kuten muillekin yhteisön jäsenille, on taattava mahdollisuus
kehittää itseään kykyjensä mukaan. Tämän filosofian mukaan musiikkikasvatuk-
sen julkiset ohjelmat ja opetussuunnitelmat on muotoiltava niin, että ne tarjoavat
mahdollisuuden erilaisten tarpeiden huomioon ottamiselle. Grahamin mukaan eri-
tyisoppilaiden musiikinopettajilla tulee olla samanlaiset opetuksen perustaidot kuin
kaikilla musiikinopettajilla. Hänen mielestään ei myöskään ole kahta erilaista
musiikinopetustapaa – toinen erityisoppilaille ja toinen yleisen opetuksen piiriin
kuuluville.

Kun Graham (edellä) puhuu yhtenäisestä soitonopetusmenetelmästä kaikille
oppilaille, ei se ole mahdollista perinteiseen nuottikirjoitukseen nojautuen, koska
kaikilla ei ole mahdollisuuksia sitä käyttää ja ymmärtää. Tässä tutkimuksessa läh-
detään liikkeelle näkökulmasta, jossa opetusta sovelletaan siten, että etsitään yksi-
löille sopivaa oppimisväylää, jonka avulla he voivat osallistua musiikilliseen ja
tätä kautta sosiaaliseen toimintaan.

Grahamin (1991, 231) mielestä musiikkikasvattaja tuo mukanaan interventio-
strategioita, jotka mahdollistavat erityislapsen osallistumisen musiikkiin sen kai-
kissa muodoissa, tyyleissä sekä käyttötarkoituksissa. Kuvionuotteja käytettäessä
voidaan oppia suuri joukko musiikin ominaisuuksia ja musiikin teorian perusai-
neksia helposti omaksuttavassa muodossa, ja tämä mahdollistaa suurelle osalle
osallistumisen tasavertaisesti musiikin eri toimintamuotoihin. Erityisoppilaiden
musiikkikasvatus on Grahamin (1991, 228) mukaan yksilöllisesti suunniteltua ja
jossa valvotaan systemaattisesti opetuksen fyysisiä järjestelyjä, erityisiä laitteita
ja materiaaleja, opetuksen menettelytapoja ja muita toimintatapoja, jotta mahdol-
listettaisiin mahdollisimman korkea yksilöllinen musiikin esittämisen, ymmärtä-
misen ja arvostuksen taso. Maijaliisa Rauste-vonWrightin ja Johan vonWrightin
(1994, 157-158) mukaan konstruktivistisessa paradigmassa ovat lähtökohtana tie-
tyt ihmislajille ominaiset toimintaprosessien ja niiden säätelyn ehdot, joiden puit-
teissa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa tapahtuu sisältöjen, merkitysten
ja toimintakeinojen oppiminen. Ihminen rakentaa valikoiden, tulkiten ja toimin-
nastaan saaman palautteen avulla kuvaa ympäröivästä todellisuudesta ja itsestään
tämän todellisuuden osana. Rauste-von Wright ja vonWright jatkavat, että proses-
sin rajaehtona ovat lajityypilliset ja yksilölliset valmiudet (mahdollisuudet, rajoi-
tukset ja yleiset toimintakaavat).

Koska erityispedagogiikka yleensäkin painottaa yksilöllisyyttä kuten konstruk-
tivistinenkin lähestymistapa, on tämän tutkimuksen aineistoa tarkoitus tarkastella
konstruktivistisen lähestymistavan puitteissa myös erityisoppilaiden kohdalla. Ei
ole kuitenkaan tarpeen kovin voimakkaasti erotella tässä tutkimuksessa erityisop-
pilaita ja muita toisistaan, koska tarkoituksena on kuvata erilaisia, yksilöllisiä op-
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pimisprosesseja, joissa kaikissa on omat erityispiirteensä. Tämän vuoksi myös
opettaja on uusien haasteiden edessä. Rauste-von Wright ja vonWright (1994, 160)
puhuvat uudenlaisesta hyvästä opettajasta, jolta ei vaadita ainoastaan että hän
ymmärtää opettamansa asian ja sen edellyttämät taidot, vaan hänen olisi myös
pystyttävä ymmärtämään ja tukemaan eri oppilaiden erilaisiin lähtökohtiin perus-
tuvia ja eri lailla eteneviä oppimisprosesseja. Malloryn ja Newn (1994) mukaan
sosiokonstruktivistinen teoria tuo mukanaan uuden tulkinnan opettajan roolista,
jossa opettaja on vastuullinen oppilaan kykyjen oppimisesta tai selvittämisestä ja
joka käyttää tätä tietoa hyväkseen rakentaakseen käytäntöjä jotka ovat kehityksel-
lisesti sopivia tietylle lapselle tietyssä kontekstissa.

4.3 Howard Gardnerin monilahjakkuusteoria
pianonsoiton opetuksessa

4.3.1 Pianonsoittotaidon moniulotteisuudesta

Soittotapahtumassa on mukana useita eritasoisia tiedollisia ja
taidollisia toimintoja.

Vaikka pianopedagogiikka on yksi musiikin yleisen didaktiikan osa-alue, ja siihen
pätevät samat lainalaisuudet kuin yleiseen musiikin opetukseen, niin pianonsoiton
opetuksessa on luonnollisesti omat tietyt erityispiirteensä. Luvussa 3 tarkasteltiin
musiikin ja soiton oppimista ja opettamista konstruktivistisesta näkökulmasta kat-
sottuna. Konstruktivistinen näkemys antaa kuvan mm. siitä miten tieto rakentuu ja
mitä oppiminen voisi tarkoittaa, mutta jos etsitään vastausta kysymykseen mitä
pianonsoittotaito tarkalleen ottaen on, ollaan monen erilaisen ongelman edessä.
Pitääkö olla musikaalinen, jotta pystyisi soittamaan? Mitä erilaisia taitoja pianon-
soitossa tarvitaan? Mikä on yleisten kognitiivisten taitojen osuus soittamisessa ja
nuotinluvussa? Mikä on motoristen taitojen osuus soittoprosessissa? Tätä kysy-
mysten jonoa voitaisiin jatkaa loputtomiin, koska pianonsoiton oppimisessa näyt-
täisi olevan useita eri osa-alueita, joita täytyy samanaikaisesti hallita. Esimerkiksi
motorinen suoritus näyttäisi olevan soittotapahtumassa hyvin oleellinen seikka.
Rytmit ja nuottien laskuarvot ovat hyvin läheisessä yhteydessä matemaattisiin tai-
toihin. Nuotinluvussa visuaalinen hahmotus on tärkeää, jotta nuottikuvasta saisi
oikean informaation soittamista varten. Musiikin muotojen hahmottaminen vaatii
tiettyä kykyä jne. Näiden seikkojen lisäksi soittamisessa on aina mukana soittajan
oma sisäinen musiikin merkitys ja soittotapahtuma on aina yhteydessä tunteisiin.
Pianonsoiton opetus- ja oppimisprosessissa on tärkeää myös tiivis opettajan ja
oppilaan välinen vuorovaikutus. Tästä moniulotteisuudesta johtuen vastausta sii-
hen mitä pianonsoittotaito on, ei voida aivan yksioikoisesti määritellä.

Mervi Kianto (1998, 62) pohtii pianonsoitossa tarvittavia eri taitoja ja pianon
ominaispiirteitä soittimena. Hänen mukaansa hallittavien yksiköiden (soittaessa)
määrän kasvaessa tarvitaan hahmotus-, ryhmittely- ja koordinaatiokykyä. Hän jat-
kaa, että on hallittava muistin ankkuroituminen, aivopuoliskojen työnjako ja tieto



46

missä vaiheessa kannattaa soveltaa motorisen oppimisen säännönmukaisuuksia,
missä taas hitaampi kognitiivinen oppiminen tuottaa kokonaisvaltaisempaa ja
muuntelukykyisempää osaamista. Kiannon mukaan muusikon soivaa mielikuvaa
on usein helpointa suojella eriyttämällä alkuvaiheessa lukeminen, motoriikka ja
varsinainen pianonsoitto. Myös Doris da Costan (1999, 65) mukaan instrumentaa-
limusiikin harjoittaminen on kompleksinen asia, koska se koskettaa niin monia
oppimisen alueita, joita ovat mm. oppilaan, opettajan ja vanhempien väliset suh-
teet, musiikin oppiminen ja muistaminen sekä kaikki muut musiikin esittämisen
aspektit.

Aivotutkimuksen alueella mielen muodostumisen salaisuus on Lindhin (1998,
33) mukaan hermoimpulssien muuntumisessa alueellaan alkumielikuvaksi (miel-
teeksi). Aikaisemmat mielteet kopioituvat ja ovat muistumia assosioitaessa uusia.
Alueita, joilla syntyy alku- ja muita mielikuvia, ovat Lindhin mukaan:

· Somatosensorisen korteksin alueet, jotka tuottaa lihasten, sisäelinten, ja ihon
impulsseista mielikuvia, jotka kuuluvat kinesteettisten mielikuvien ryhmään.

· Visuaalinen aivokuoren alue, joka tuottaa näkömielikuvia havainnoista,
muistista ja tunteista.

· Auditiivinen aivokuoren alue, joka luo ääneen perustuvia mielikuvia kuullusta
tai muistin tuottamista hermoimpulsseista.

Todennäköistä on, että pianonsoitossa tarvitaan mielikuvia näiltä kaikilta kol-
melta alueelta. Koska soittaminen on hyvin voimakkaasti kiinni motorisessa toi-
minnassa, tarvitaan mielikuvia lihasten toiminnasta. Visuaaliset mielikuvat ovat
yhteydessä mm. nuottikuvaan ja tunteisiin. Auditiiviset mielikuvat ovat soitossa
oleellisia, koska sen perusteella tehdään päätelmiä mm. omasta soitosta. Sally
Chappell (1999, 255) pitää tärkeänä pianonsoitonopetuksessa sekä oikean että va-
semman aivopuoliskon toimintojen käyttöönottoa, koska opetus on tähän asti lii-
kaa painottunut vasemman aivopuoliskon dominoiviin notaation ja tekniikan omak-
sumiseen, ja tästä syystä oppilaan luovuudelle olisi annettava enemmän tilaa. Myös
tämä näkemys korostaa soitossa mukana olevien taitojen monipuolisuutta.

Yleistä musiikinopetusta ajatellessa esiintyy myös käsityksiä musiikin kanssa
työskennellessä vaadittavien taitojen monimuotoisuudesta. Keith Swanwickin ja
Cecilia C. Francan (1999, 6) mukaan taidot, käytännöt ja kokemukset säveltämi-
sen, esittämisen ja kuuntelun yhteydessä ovat hyvin erilaisia. Esimerkkinä he mai-
nitsevat mm. sen että säveltämisessä vaaditaan kykyä kehittää motiiveja, esittämi-
sessä kykyä liikuttaa sormia niin, että saadaan aikaan crescendo, tai kuuntelussa
keksiä musiikillinen tyyli. Lisäksi he toteavat, että musiikin kuuntelusta raportoi-
minen edellyttää vielä muita taitoja kuten usein kielellisiä, piirtämistä, nuotinta-
mista ja liikkumista musiikin mukaan. Swanwickin ja Francan (emt.) mukaan osoi-
tus musiikin ymmärtämisen määrästä riippuu niiden taitojen jalostuneisuudesta,
joita tiettyyn toimintaan tarvitaan.

Peter Cope (1998) tarkastelee artikkelissaan erilaisia tiedon komponentteja ja
erilaisia näkemyksiä tiedosta, jotka liittyvät jonkin instrumentin soittamiseen. Hänen
mukaansa instrumentin soittaminen on fyysinen taito, jota täydentää kulttuurisesti
määräytynyt kognitiivinen taito (praktinen tieto) ja jota tukee teorian ja periaattei-
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den runko (deklaratiivinen tieto). Soittamisessa on siis Copen mukaan mukana
korkean tason fyysinen taito, joka näin sisältää myös kinesteettistä tietoa, joka
sisältää hyvän ajoituksen ja yhteistyön sekä helppouden käyttää kehoaan eriyty-
neinä ja harjaantuneina liikkeinä. Näin ollen kyky soittaa instrumenttia on hänen
mukaansa kompleksinen sekoitus, joka sisältää esimerkiksi musiikillista kognitii-
vista tietoa (musiikillinen kyky), fyysistä taitavuutta sekä yhteistyökykyä (kines-
teettinen tieto). Cope (edellä) myöntää soittamisen olevan siis monia erilaisia tai-
toja sisällään pitävää toimintaa.

4.3.2 Gardnerin intelligenssit ja pianonsoitto

Soittamisessa tarvitaan Gardnerin määrittelemien
eri lahjakkuuksien yhdistelmää.

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, ei soittotapahtuma ole kovin yksiselittei-
nen ilmiö, vaan mukana on useita erilaisia toimintoja. Jotta voitaisiin tarkastella
pianonsoiton oppimista, tarvitaan yleisen tiedon ja oppimiskäsityksen rinnalle myös
näkemys, joka ottaa huomioon itse soittamiseen liittyvät erilaiset näkökulmat. Myös
käytännön työ soitonopettajana on osoittanut, että oppilaiden ongelmat soittami-
sen suhteen ovat hyvin erilaisia. Joidenkin oppilaiden kohdalla syntyy vaikeuksia
motorisessa toiminnassa, joillekin nuottien lukeminen on vaikeaa, toiset taas eivät
pysty soittamaan ulkoa, usein musikaaliset oppilaat epäonnistuvat esiintymisti-
lanteissa, harjoittelu saattaa olla epämiellyttävää jne. Tämän perusteella pianon-
soittotaito ei siis näyttäisi olevan sidoksissa ainoastaan yhteen tekijään, vaan se
näyttäisi koostuvan useista eri osatekijöistä.

Myös tämän toimintatutkimusprosessin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä
aineiston karttuessa huomattiin, että soittamiseen liittyy useita eri ulottuvuuksia,
jotka eivät kaikki ole sidoksissa pelkästään musiikin eri osatekijöihin. Näin ollen
aineiston analysoimiseksi tarvittiin sellaista näkemystä, joka ottaisi kaikki eri ulot-
tuvuudet huomioon. Sekä edellisessä kappaleessa esitettyihin argumentteihin että
näihin opetustyöstä nouseviin näkemyksiin ja ongelmiin nojaten Howard Gardne-
rin monilahjakkuusteoria (theory of multiple intelligences) antaa uudenlaisen pohjan
tarkastella pianonsoittotaidon ja pianonsoiton opetuksen eri näkökulmia. Samalla
tulee otetuksi huomioon ihmisen yleinen kehitys. Teoria ei myöskään ole ristirii-
dassa konstruktivistisen oppimiskäsityksen kanssa.

Gardnerin teoriaa lahjakkuuksista on sovellettu paljon käytännön opetukseen.
Gardner (1997) itse pitää teoriansa yhtenä tyydyttävänä aspektina sitä, että teoria
on antanut mahdollisuuksia sekä tutkijoille että käytännön työntekijöille. Tässä
tutkimuksessa sen toimintatutkimuksellisen luonteen huomioon ottaen teoria pal-
velee tutkimuksen niin teoreettista kuin käytännöllistäkin puolta. Toimintatutki-
muksellahan pyritään mm. pienentämään teorian ja opetuksen käytännön välistä
kuilua. Monilahjakkuusteorian käytännön sovellutuksia (esim. Campell 1997; Emig
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1997; Silver, Strong & Perini 1997; Vialle 1997) on kokeiltu hyvin monenlaisessa
opetuksessa. Erityisesti esiopetukseen ja koulun alimmille luokille se on antanut
hedelmällisiä lähtökohtia opetettavan asian lähestymiseen monipuolisin keinoin.

Howard Gardnerin (esim. 1983) moniälykkyysteoriassa esitellään seitsemän
eri lahjakkuutta tai kykyä, joita ovat lingvistinen, loogis-matemaattinen, spatiaa-
linen, kehollis-kinesteettinen, musikaalinen, intrapersoonallinen sekä inter-
persoonallinen. Gardnerin (1991, 12) mukaan kysymyksessä on ainakin seitsemän
ihmisten erilaista tapaa tietää ja tuntea maailma. Hän sanoo, että kaikki ihmiset
ovat kykeneviä kokemaan maailman kielen, loogis-matemaattisen analyysin,
spatiaalisen esittämisen, musiikillisen ajattelun, kehon käyttämisen, muiden
ihmisten ja oman itsen ymmärtämisen kautta. Se missä yksilöt eroavat, on Gardnerin
mukaan näiden älykkyyksien tai kykyjen vahvuus sekä tavat, joilla näitä
intelligenssejä käytetään ja yhdistellään eri tehtävissä sekä ongelman-
ratkaisutilanteissa.

Lingvistinen tai kielellinen lahjakkuus liittyy herkkyyteen ymmärtää sanojen
merkityksiä, herkkyyteen sanojen järjestyksessä (kyky rikkoa ja noudattaa kieli-
oppia), herkkyyteen käyttää sanojen äänteitä, rytmiä, taivutusta ja metriä sekä herk-
kyyteen käyttää kieltä sen eri funktioissa. Kielellisen tiedon tärkeys tulee esille
neljässä kielen eri näkökulmassa. Ensiksi, kielellä on olemassa sen retorinen as-
pekti, joka tarkoittaa kykyä käyttää kieltä muiden ihmisten vakuuttamiseksi ta-
pahtumien kulusta. Toiseksi on olemassa kielen mnemoninen eli muistiin liittyvä
aspekti, joka tarkoittaa kykyä käyttää kieltä muistamaan informaatiota, ymmärtä-
mään sääntöjä jne. Kolmas kielen aspekti näkyy sen selittämiseen liittyvässä roo-
lissa, mikä on oleellista esimerkiksi opettamisen yhteydessä. Neljänneksi kieli antaa
mahdollisuuden käyttää metaforia. (Gardner 1983, 77-78.)

Toinen Gardnerin lahjakkuuden lajeista on musiikillinen älykkyys. Musiikilli-
nen lahjakkuus kehittyy ensimmäisenä kaikista lahjakkuuksista. Gardner erottelee
musiikin eri osatekijöiksi tai musiikin ”ytimiksi” sävelkorkeuden tai melodian,
rytmin sekä äänen värin tai sävyn. Musiikki muodostuu sekä vertikaalisesti että
horisontaalisesti muodostaen harmonian. Gardner esittelee musiikillisen lahjak-
kuuden yhdeksi ilmentymäksi säveltämisen, mutta luettelee myös muita seikkoja,
missä musiikillista lahjakkuutta voi esiintyä. Musiikillisesti lahjakkaiden roolit
voivat vaihdella avantgarde-säveltäjästä vasta-alkavaan kuuntelijaan. Eri roolien
välillä on olemassa Gardnerin mukaan vaikeusasteita, koska esimerkiksi esittämi-
nen on kuuntelua vaativampaa toimintaa. (Gardner 1983, 104.) On kuitenkin ky-
seenalaista verrata esimerkiksi esittämistä ja säveltämistä toisiinsa vaikeusasteel-
taan, kuten Gardner tekee, koska ne ovat prosessiltaan hyvin erilaisia tapahtumia.

Kolmas älykkyyden tai lahjakkuuden laji on loogis-matemaattinen. Päinvas-
toin kun kielellisessä ja musiikillisessa lahjakkuudessa tämän älykkyyden juuret
eivät ole auditiivis-oraalisella alueella. Loogis-matemaattinen ajattelu on yhtey-
dessä objektien maailmaan siinä mielessä, että se pyrkii järjestämään ja uudelleen
järjestämään objekteja samoin kuin mittaamaan niiden määrää. (Gardner 1983,
128.) Armstrongin (1993, 9-10) mukaan loogis-matemaattinen älykkyys on nu-
meroiden ja loogisuuden älykkyyttä, joka tarkoittaa kykyä päätellä, asettaa asioita
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järjestykseen, ajatella syy-seuraussuhteita, luoda hypoteeseja, tarkastella käsitteel-
lisiä säännönmukaisuuksia tai numeerisia kaavoja sekä nauttia elämän yleisestä
rationaalisesta ajattelutavasta.

Spatiaalista älykkyyttä, joka on neljäs älykkyyden laji, on kyky havainnoida tai
aistia maailmaa tarkasti, esittää muunnoksia ja modifikaatioita havainnoista, ja
luoda visuaalinen kuva havainnoista ja kokemuksista, vaikka relevantti fyysinen
ärsyke puuttuisikin. Spatiaalisia kykyjä voidaan käyttää useassa eri yhteydessä.
Tärkeää on osata orientoitua tai suuntautua eri tiloissa. Toiseksi spatiaalinen ky-
kyä voi käyttää objektien tai näkymien tunnistamiseen niiden alkuperäisissä yhte-
yksissä ja muuttuneissa tilanteissa. Tärkeää spatiaalinen lahjakkuus on työsken-
nellessä graafisten kuvien, joko kaksi tai kolmiulotteisten kanssa kuin myös eri-
laisten symbolijärjestelmien (kartat, diagrammit, geometriset muodot) kanssa.
(Gardner 1983, 173-176.)

Gardner perustelee musiikillisen lahjakkuuden autonomisuutta mm. sillä, että
joillakin yksilöillä on normaalista poikkeavia musiikillisia lahjoja. Esimerkiksi
autistiset lapset saattavat omata huomattavia kykyjä esim. muistaa musiikkia, sa-
moin jotkut pienet lapset tuntuvat omaavan äärimmäisen hyvän musiikillisen muis-
tin. Musiikillisen lahjakkuuden yhteyttä spatiaaliseen lahjakkuuteen hän pitää
mahdollisena, mutta ei aitona. (Gardner 1983, 120-123.) Musikaalisuus on kuiten-
kin Kai Karman (1986) mukaan yhdistetty spatiaaliseen lahjakkuuteen hyvin tii-
viisti. Karma (1986: 50-52) ehdottaa erilaisille musiikillisille kyvyille yhteisen
tekijän. Tämä tekijä löytyy havaitsemisen alueelta. Spatiaalisen lahjakkuuden alu-
eella on tehtävä ero toisaalta tarkan erillisten yksityiskohtien näkemisen ja toisaal-
ta näiden muodostaman organisaation, rakenteen havaitsemisen välillä. Voidaan
olettaa, että kuulon alueella on samantapainen tilanne. Jollekulle äänijoukon osat
ovat vain peräkkäin, ilman selvää yhteyttä olevia yksiköitä, kun taas toinen havait-
see niiden muodostaman kokonaisrakenteen, jossa kullakin osalla on oma tehtä-
vänsä organisaation muodostumisessa. Tällainen kyky soveltuu Karman mukaan
musiikillisia suorituksia selittäväksi yhteiseksi tekijäksi; ovathan esim. rytmi, sä-
vellaji ja melodia juuri osien välisistä suhteista muodostuvia rakenteita.

Kehollis-kinesteettinen lahjakkuus on  kyky käyttää kehoa taitavasti ja har-
jaantuneesti ilmaisussa ja päämääriin tähtäävissä toiminnoissa. Tätä lahjakkuus
tulee esiin myös kyvyssä toimia taitavasti eri objektien kanssa työskennellessä,
mikä käsittää sekä sormien hienomotoriikan ja suuret motoriset kehon liikkeet.
Tanssijat ja urheilijat yleensä, näyttelijät, taiteilijat ja instrumentalistit ovat esi-
merkkejä henkilöistä, jotka omaavat kykyjä käyttää kehollis-kinesteettistä lahjak-
kuutta hyväkseen. Näissä kehollis-kinesteettisen lahjakkuuden alueilla myös muut
intelligenssit näyttelevät tärkeää osaa. Esimerkiksi näyttelemisessä persoonalli-
suuteen liittyvä lahjakkuus on tärkeässä osassa. (Gardner 1983, 207-208.)

Persoonallisuuteen liittyviä intelligenssejä Gardner erottelee kaksi: intraper-
soonallisen ja interpersoonallisen. Yleensä nämä eritellään täysin omina lahjak-
kuuden alueinaan (esim. Uusikylä 1994, Armstrong 1993) Intrapersoonallinen lah-
jakkuus liittyy kykyyn päästä käsiksi omiin tuntemuksiin: kykyyn erotella tunteita
ja nimetä niitä, kietoa ne symbolisiin koodeihin ja käyttää niitä keinona itsensä
ymmärtämiseen ja käyttäytymisen ohjaamiseen. Kaikkein primitiivisimmässä
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muodossaan intrapersoonallinen älykkyys ei merkitse muuta kuin kyvyn erottaa
mielihyvän tunteen kivusta ja tämän erottelun perusteella joko sitoutua tapahtu-
man tai vetäytyä pois tilanteesta. Kehittyneimmillään tämä tarkoittaa kykyä havai-
ta ja symbolisoida monimutkaisia ja hienojakoisesti erottuneita tunteita. (Gardner
1983, 240.)

Toinen persoonallisuus-intelligenssi, interpersoonallinen, kääntyy ulospäin kohti
muita yksilöitä. Se tarkoittaa kykyä tehdä havaintoja ja erotteluja muiden ihmisten
joukossa – heidän mielialoistaan, temperamentistaan, motivaatiostaan ja aikomuk-
sistaan. Pohjimmiltaan tämä viittaa lapsen kykyyn erotella muiden ihmisten mie-
lialoja. Kehittyneimmillään tämä tarkoittaa kykyä huomata toisen ihmisen aiko-
mukset ja halut, vaikka ne olisi piilotettu ja käyttää tätä tietoa hyväkseen halutun
toiminnan aikaan saamiseksi. (Gardner 1983, 240.)

Uusimmissa lähteissä (esim. Checkley 1997; Uusikylä & Piirto 1999) tuodaan
esiin myös kahdeksas älykkyyden laji, jota kutsutaan naturalistiseksi älykkyydek-
si. Tämä tarkoittaa kykyä luokitella ja ymmärtää luonnon lainalaisuuksia.

Vaikka Gardnerin (1993, 26-27) mukaan eri älyt tai lahjakkuudet ovat erillisiä
ja itsenäisiä, lähes jokainen kulttuurinen rooli oli se kuinka hienostunut tahansa
vaatii eri intelligenssien yhdistelmän:

Jopa niin ilmeisen selväpiirteinen rooli kuin viulunsoittaminen ylittää nojaamisen
yksinomaan musiikilliseen lahjakkuuteen. Jotta tulisi hyväksi viulunsoittajaksi, vaa-
ditaan kehollis-kinesteettistä taitavuutta ja interpersoonallisia taitoja suhteessa ylei-
söön tai manageriin ja ehkä myös interpersoonallisia taitoja. Tanssi vaatii kehollis-
kinesteettistä taitoa, musikaalista, interpersoonallista ja spatiaalista lahjakkuutta eri
tasoilla…

Gardner näkee eri älyt jalostamattomina, biologisina potentiaaleina, jotka voi-
daan nähdä puhtaassa muodossa vain yksilöillä, jotka ovat teknisessä mielessä
friikkejä. Kaikilla muilla intelligenssit toimivat yhdessä ongelmien ratkaisemi-
seksi, tuottaakseen erilaisia kulttuurisia päämääriä. Koulun tehtävä olisi Gardne-
rin mukaan kehittää intelligenssejä ja auttaa ihmisiä  saavuttamaan ammatilliset
tai ei-ammatilliset päämäärät, jotka ovat sopivia heidän erityisilleen intelligenssi-
en kirjolleen. Tapoja, joilla intelligenssit yhdistyvät ja sekoittuvat on yhtä monta
kuin yksilöjä ja heidän kasvojaan. Opetuksen olisi siis otettava huomioon lähesty-
mistapoja, jotka palvelevat useiden eri älyjen käyttöönottoa. (Gardner 1993; Blyt-
he & Gardner 1990; Gardner & Hatch 1989.)

Juuri tämä Gardnerin teorian näkemys eri lahjakkuuksien yhdistelmistä antaa
mielenkiinnon sen soveltamiseen pianonsoiton opetuksen tarpeisiin. Eri taidoissa
näyttää siis olevan mukana erilaisia älyjä ja lahjakkuuksia, joista sitten yksilö it-
selleen muodostaa omanlaisensa ongelmanratkaisumallin. On selvää, että pianon-
soitossa tärkeä tekijä on musiikillinen lahjakkuus, mutta kaikki soittamisen aspek-
tit huomioon ottaen mukana on monia eri taitoja. Lisäksi soitonopetuksessa voi-
daan soveltaa näkemystä, jossa oppilaan erilaisia tapoja lähestyä musiikkia ote-
taan huomioon. Opettaja voi opetuksessaan tutustua oppilaan eri vahvuuksiin ja
heikkouksiin. Näin eri lähestymistapojen avulla voidaan saada uusia ulottuvuuk-
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sia musiikkiin ja sen harjoittamiseen. Gardnerin (1993, 33) mukaan opettaja voi
antaa oppilaalleen vaihtoehtoisen reitin ratkaista ongelma, ehkä sen intelligenssin
kautta joka yksilöllä on suhteellisen vahva.

Peter Cope (1998, 268) on instrumentin yleistä soittotaitoa pohtiessaan lyhyes-
ti viitannut Gardnerin intelligensseihin ja todennut, että instrumentin soitossa
musiikillisen kyvykkyyden rinnalla myös muut taidot nousevat tärkeiksi. Copen
mukaan instrumentin soitto sisältää runsaasti kinesteettistä fyysistä taitoa. Moti-
vaatio syntyy soittajan sisäisestä itsetuntemuksesta ja yhteismusisoinnissa tarvi-
taan myös muiden ihmisten ymmärrystä. Musiikin rakenteita ymmärtääkseen soit-
taja tarvitsee spatiaalista lahjakkuutta. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tutustua
lähemmin Gardnerin teoriaan ja käsityksiin sekä pohtia mikä näiden eri lahjak-
kuuksien tai intelligenssien yhteys on pianonsoiton eri osa-alueisiin.

Koska pianonsoitossa näyttää edellisen perusteella olevan aina mukana erilai-
sia taitoja ja tekijöitä, sopii soiton opetuksen taustalle näkökulma, jossa tulee huo-
mioon otetuksi soittamisen ja siihen vaadittavien taitojen monet näkökulmat. Täs-
tä syystä Gardnerin teoria antaa mielekkään lähestymistavan pianonsoiton opetus-
ta ajatellen. Seuraavassa on tarkoitus esitellä pianonsoiton alkeiden ja sen opetuk-
sen eri puolia ja osa-alueita opetuksen käytännöllisestä näkökulmasta käsin. Osa-
alueiden erotteleminen ei ole ihan yksiselitteistä, koska soittamisen kaikki eri puolet
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, soittotaidon. Pedagogisessa mielessä opet-
tajan on pohdittava sitä, miten oppilaalle taidon eri puolia voidaan opettaa siten,
että ne lopulta yhdistyvät mielekkääksi kokonaisuudeksi. Oppilailla saattaa lisäksi
olla ongelmia joillakin osa-alueilla, kun taas jokin soittamisen puoli on helpom-
paa.

4.4 Pianonsoiton opetuksen ja oppimisen osa-alueet

Tässä luvussa kootaan yhteen pianonsoiton opetukseen liittyviä yleisiä osa-aluei-
ta. Osatekijöiden jaottelu on synteesi teoreettisesta ja käytännöllisestä tiedosta,
joka muodostuu tutkijan opetustyöstä saadusta kokemuksesta ja pianonsoittoon
liittyvästä kirjallisuudesta. Tosin pianonsoiton alkuopetukseen liittyvää tutkimus-
kirjallisuutta on olemassa melko vähän, joten osa-alueiden valintaa on tältä osin
paikoin vaikea perustella. Osa-alueiden muodostumiseen vaikutti myös tämän tut-
kimuksen opetuskokeilusta nousseet opetuksen jaottelut. Tässä tutkimuksessa soi-
ton osa-alueita ovat nuotinluku, soiton tekniikka ja tulkinta, improvisointi ja va-
paa säestys, ulkoa soittaminen ja esiintyminen sekä harjoittelu.
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Nuoteista soittamisessa yhdistyy musiikin osatekijöiden visuaalinen
ja auditiivinen hahmottaminen, joka liitetään motoriseen toimin-

taan ja musiikin tulkintaan.

4.4.1 Nuotinluku

Nuotinluvun oppiminen on perinteisessä soitonopetuksessa ollut yksi tärkeä ta-
voite. Aina soitonopetusta ei ole mielekästä lähestyä nuottien opettelun näkökul-
masta. Esimerkiksi Suzuki-menetelmässä musisointi aloitetaan soittamalla korva-
kuulolta. Tässä tutkimuksessa mm. tutkitaan nuottikirjoituksen käytön oppimista,
joten nuotinlukua käsitellään tässä ensimmäisenä, vaikka se ei tärkein osa-alue
soitonopiskelussa olisikaan.

   Marja Vuoren (1991, 36) mukaan nuotinluvussa on kysymys staattisen, pape-
rilla olevan materiaalin muuttamisesta mielessä aktiiviseen muotoon, jolloin ym-
märretään konkreettisten merkkien ja merkkiryhmien sisältämät merkitykset. Nuo-
tinluku ei ole pelkästään oikeiden koskettimen etsimistä, vaan tähän prosessiin
liittyy soiva mielikuva asiasta. Mervi Kiannon mukaan opettajan tärkeä tehtävä
nuotinluvun opettelemisessa on huolehtia siitä, että nuotti sytyttää soivan sävelen
mielikuvan lapsen sisäiseen kuuloon – mielikuvan, joka ehkä ensin on vailla kiin-
teää sävelkorkeutta ja muita ominaisuuksia, mutta mielikuvan kuitenkin. Tavoit-
teena on nuottikuvan assosioiminen äänitapahtumaan, musiikilliseen hahmoon joka
sisältää mahdollisimman monta nuottikuvan todellista ainesosaa ja samalla myös
tulkinnan ilmaisuja. (Kianto 1994, 13.) Nuotinluvun alkeiden opettelussa oleelli-
sia asioita ovat mm. nuottiviivasto, nuottiavaimet, nuottien nimet ja aika-arvot
sekä nuottien sijainti viivastolla. Tämä yhdistyy soivaan mielikuvaan ja oikeiden
koskettimien löytymiseen. Lisäksi nuotteja oppiakseen on oppilaan mm. ymmär-
rettävä suuntien käsitteet (ylös-alas).

Marja Vuori (1991) on tutkinut prima vista -soittoa visuaalisena ongelmana
pianonsoiton alkeistasolla. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, etteivät näh-
dyn ja kuullun strukturointiin liittyvät ongelmat ole lasten prima vista -soitossa
kovin ratkaisevia. Tämä tarkoittaa, ettei nuotinluvussa ole oleellista se, minkälai-
sina kuvioina tekstiä hahmotetaan, jos kuviot eivät yhdisty johonkin musiikilli-
seen merkitykseen, esimerkiksi ääneen, käsitteeseen tai soittoliikkeeseen. Näyttää
siltä, että vaikka visuaalinen hahmottaminen on tekstin ymmärtämisen edellytys,
tekstin prosessointiin alkavat jo varhaisessa nuotinluvun vaiheessa vaikuttaa muut
kuin visuaaliset tekijät. Vastausta lasten nuotinlukutaidon ongelmaan on lähdettä-
vä Vuoren mukaan etsimään merkitysten tasolta, esimerkiksi nähdyn yhdistämi-
sestä säveltasoihin, käsitteisiin ja ajallisiin rakenteisiin. (Vuori 1991, 111.) Marja
Vuoren käsitys lasten nuotinluvusta voidaan esittää kaavion (kuvio 7) muodossa:
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Kuvio 7. Malli lasten nuotinlukutaidosta
(Vuori 1991, 115)

Nuotinluvussa on siis visuaalisella tasolla osattava muodostaa nuottikuvasta
musiikillisia hahmoja, jotka on myös oltava yhteydessä kuulokuvaan ja motori-
seen toimintaan. Vaikka visuaalinen näkemys ei yksistään ole nuotinluvun ratkai-
seva tekijä, on se kuitenkin jatkuvasti yhtenä vaikuttavana osatekijänä mukana
nuoteista soittamisessa.

Nuottien lukemista on verrattu lukemisen oppimiseen, joka omalta osaltaan
korostaa visuaalisen tekijän osuutta nuotinluvussa. Lukemisen opettelussa ensin
opetellaan kirjaimet, joista sitten alkaa muodostua kokonaisuuksia, sanoja. Sa-
malla tavoin nuotinluvun alussa nuoteista alkaa hahmottua musiikillisia aiheita ja
hahmoja. (esim. Harrel 1996, 25.) Denes Agay (1981, 198) vertaa nuotinlukuta-
pahtumaa tavalliseen lukemiseen seuraavasti:

Musiikin lukeminen käsittää jollakin tavalla samanlaisen silmän toiminnon. Silmä
ei havainnoi yksittäisiä nuotteja, vaan pikemminkin ryhmän nuotteja, jotka tiettyjen
piirteiden (korkeus, rytmi, sointu jne.) muodostavat havainnoitavan visuaalisen hah-
mon ja musiikillisen yksikön. Kuitenkin on olemassa perustavanlaatuinen ero sano-
jen ja nuottien lukemisen välillä. Luettaessa pianomusiikkia silmien täytyy liikkua
ei vain horisontaalisesti vasemmalta oikealle vaan myös vertikaalisesti havainnoi-
dakseen nuotit ja symbolit kahdelta viivastolta sekä lisäksi soinnut ja polyfoniset
tekstuurit. Vielä tärkeämpi ero on se, että painetussa tekstissä sanat ovat selkeästi
toisistaan erotettuja, valmiiksi mielelle ymmärrettäväksi ja tulkittavaksi, mutta nuo-
teissa ei ole samanlaista visuaalisesti selkeää nuottiryhmien erottelua, vaan mielen
täytyy järjestellä yksittäiset nuotit tunnistettaviksi hahmoiksi kuten motiivit, fraa-
sit, tahdit, soinnut jne. Lopulta pianistin ei vain tarvitse lukea nuotit vaan myös
tehdä äkillinen fyysinen vastine luomalla kuvattu ääni kymmenellä sormellaan kos-
kettimistolla.

oikeiden 
säveltasojen 
tajuaminen 

suuntien tajuaminen 

nuottikuvan 
rakenteellisten ideoiden 

tajuaminen 

oikean äänten 
järjestyksen 
tajuaminen 

kokonaisuuksien muodostaminen 

nuottikuvan 
elementtien 

ajallisten suhteiden 
tajuaminen 
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Aluksi nuotinluvussa näyttäisi olevan kaksi oleellista seikkaa, sävelen korkeus
ja kesto. Musiikin ajallista ominaisuutta on perinteisen notaation avulla vaikeinta
kuvata. Notaatiossa musiikin elementtien järjestystä on suhteellisen helppo kuva-
ta paikkojen järjestyksenä paperin horisontaalisessa tilassa, mutta kestoa ei notaa-
tiossa ole varsinaisesti olemassa kuulokuvaa vastaavana visuaalisena muotona.
(Vuori 1991, 25.) Perinteisessä nuottikirjoituksessa kestot on ymmärrettävä erilai-
sista nuottien ulkomuotoon liittyvistä seikoista. Kuvionuoteissa kestot taas ovat
selkeästi näkyvissä nuotin palkin pituutena, joten kuvionuotti vaikuttaisi rytmin
suhteen perinteistä rytminmerkitsemistapaa informatiivisemmalta.

    Sävelien korkeutta ja kestoa voidaan soiton alkeistasolla harjoitella erikseen.
Esimerkiksi Joan Last (1982, 75.) sanoo, että soiton ensimmäisten viikkojen aika-
na nuotinluvun harjoittelemisen voi jakaa kahteen osaan, ja oppilaan edistyessä
nämä kaksi vaihetta vähitellen yhdistyvät. Marja Vuoren (1991, 115) tutkimus osoit-
ti, että on olemassa soittajia, jotka suoriutuvat ajallisten rakenteiden tuottamisesta
huomattavasti säveltasojen tuottamista paremmin. Opettaja voi siis tämän huoma-
tessaan harjoittaa enemmän heikompaa osa-aluetta.

Vähitellen ”luetuista” yksittäisistä nuoteista rakentuu suurempia kokonaisuuk-
sia. Melodia syntyy toisiaan seuraavista sävelistä. Melodiaa ei voida tarkastella
muista musiikkikäsitteistä irrallaan, sillä melodiaan liittyy aina rytmi, tempo ja
sillä on aina tietty sointiväri ja voimakkuusaste. Melodian opettamisessa käyte-
tään musiikkioppilaitoksissa useita eri menetelmiä, joista toiset perustuvat korva-
kuulolta oppimiseen, toiset visualisoinnin avulla oppimiseen. Maija Fredriksonin
(1996) mukaan melodian oppimisessa on kysymys melodiassa havaittavista, pe-
räkkäisiin ja temporaalisiin tapahtumiin liittyvien tietojen prosessoinnista. Tajun-
ta prosessoi aistien kautta välittyviä havaintoja säveltasoluokista, sävelten kestois-
ta, asteikkorakenteesta, melodian kaarroksista ja tonaalisesta hierarkiasta. Ne or-
ganisoituvat erilaisiksi kokonaisuuksiksi ja representoituvat yleisellä tasolla muis-
tiin. (Fredrikson 1996, 57.) Pianonsoitossa melodian soittamiseen liittyy melodi-
an hahmottaminen niin kuullun kuin nuottikuvankin perusteella sekä soittotekni-
set näkökohdat, jotka ovat yhteydessä mm. melodian fraasien tuottamiseen.

 Harmonialla tarkoitetaan yhtä aikaa soivien sävelten muodostamaa kokonai-
suutta. Melodia ja harmonia kuuluvat kiinteästi toisiinsa, koska esimerkiksi melo-
dia saa täysin uuden luonteen, jos sen soinnutus muutetaan. Lapsen kyky erottaa
sointuja ja kuulla niiden erilaisia tehoja kehittyy musiikkikyvyistä viimeisenä. (esim.
Linnankivi, Tenkku & Urho 1988, 103; kts. myös Fredrikson 1992.) Pianonsoitos-
sa harmonian työstäminen on mukana jo melko varhaisessa vaiheessa, koska me-
lodioiden säestäminen on oleellista pianonsoiton oppimisessa. Tämä antaa omat
haasteensa myös nuotinluvulle, koska soittajan on jäsennettävä samaan aikaan
monentasoista musiikillista informaatiota.

Nuotinluvussa näyttäisi siis olevan mukana sekä nuottikuvan visuaalinen että
musiikin kuulonvarainen hahmottaminen. Gardnerin eri älyistä yksi oli spatiaali-
nen lahjakkuus, joka siis tarkoitti mm. kykyä jäsennellä visuaalisia elementtejä.
Näyttäisi siltä, että nuottikuvan jäsentämisessä saattaa olla apuna tietynlainen spa-
tiaalinen ajattelu. Tämä koskee nuottikuvan niin visuaalista kuin musiikin hahmo-
jen kuulonvaraista hahmottamista.
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Rytmien opettelu perinteisen nuottikirjoituksen avulla vaatii abstraktia ajatte-
lua varsinkin, jos ajatellaan rytmiarvojen opettelua käsitteellisessä ja teoreettises-
sa mielessä. Rytmin kokonaisvaltaisen kokemisen lisäksi rytmiopin oppiminen on
hyvin pitkälle myös matemaattista asioiden hallintaa. Gardnerin (1983, 126) mu-
kaan ymmärtääkseen rytmien operaatioita musiikillisessa teoksessa yksilöllä tu-
lee olla tiettyä numeerista perustaitoa ja esiintymiset vaativat herkkyyttä säännön-
mukaisuuksille suhteille, jotka voivat olla joskus hyvinkin kompleksisia, mutta
tämä matemaattinen ajattelu tulee esiin vain suhteellisen perustasolla. Gardnerin
(emt.) mukaan matemaattisesti ajattelevat ovat kiinnostuneita vain säännönmu-
kaisuuksista sinällään, kun taas musiikillista ajattelua kiehtovat äänet, joita nämä
hahmot muodostavat. Koska tässä tutkimuksessa on kysymys pianonsoiton alkeis-
ta, voidaan väittää, että soiton alkuun liittyvän nuotinluvun omaksuminen ja nuot-
tien käsitteellinen ymmärtäminen kuitenkin vaatii tiettyä matemaattista ajattelua.

Kari Uusikylän ja Jane Piirron (1999) kirjassa Luovuus esitellään harjoituksia,
jotka kehittävät lapsen loogis-matemaattista älykkyyttä tai lahjakkuutta. Näitä ovat
mm. leikkiminen laskuilla numeroleikkien avulla, esineiden lajitteleminen erilai-
siin ryhmiin, tehdään graafisia esityksiä jne. Näistä harjoituksista tulee mieleen
useita erilaisia toimintamuotoja pianotunneilta, joissa näyttäisi olevan mukana
samanlaisia piirteitä. Kuvionuotteja opeteltaessa harjoitellaan usein erilaisten sym-
bolien ryhmittelemistä ja yhdistelemistä tiettyjen sääntöjen mukaan. Graafisten
esitysten tekeminen liittyy pianonsoitossa usein omien sävellysten kirjoittamiseen
ylös joko kuvionuotein tai perinteisen nuottikirjoituksen avulla. Pianonsoitossa
joudutaan siis käyttämään myös sellaisia toimintoja jotka ovat yhteydessä loogis-
matemaattiseen lahjakkuuteen ja visuaalisessa esittämisessä myös spatiaaliseen
lahjakkuuteen.

Jottei lukijalle jäisi väärää käsitystä nuotinluvun yhteydestä itse musisoimi-
seen ja musikaalisuuteen, on korostettava, että tämän tutkimuksen näkökulmassa
painotetaan pianonsoitossa esiintyviä erilaisia taitoja, jotka sitten yhdessä muo-
dostavat kokonaisuuden, soittotaidon. Oppilaat muodostavat yksilöllisen tapansa
musisoida ja luovat omanlaisensa musiikillisen ongelmanratkaisumallin, jossa
yhdistyvät eri lahjakkuuksien käyttö soittamisen eri puolilla. Nuotinluku on yksi
pianonsoiton osa-alue ja tässä tutkimuksessa sen osuus korostuu, koska kysymyk-
sessä on tutkimus uuden nuotinkirjoitusmenetelmän käytöstä. Kuten edellä on jo
mainittu, nuotinlukuun liittyy aina myös kuullun yhdistäminen tähän toimintaan.
Esille tuoduissa loogis-matemaattisen ja spatiaalisen ajattelun näkökulmissa ei ole
tarkoitettu sitä, että musiikillisten asioiden opettelu jätettäisiin ulkopuolelle, vaan
että tällaiset ajatteluprosessit ovat todennäköisesti mukana musiikillisissa toimin-
noissa. Max W. Camp (1992, 23) pohtii soittamisessa kuullun ja nuottikuvan yh-
distämisen ongelmia ja toteaa, että lapsen sisäisen symbolien rytmisen kuulemi-
sen kehittäminen on keskeinen osa kokonaista lukemis- ja musiikintekoprosessia,
koska korva ohjaa koko operaatiota, mikä tapahtuu kehittämällä oppilaan esi- ja
jälkikuulemistaitoa. Kuulemisen oppimista saattavat helpottaa edellä mainitut eri-
laiset ajatteluprosessit. Oppilaan on muodostettava tiedollinen käsitys opeteltavis-
ta asioista. Tieto tukee kuulemisen ja korvan kehittymistä sekä rikastuttaa musii-
killista ajattelua.
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Raimo Lindh (1998, 48) pitää nuottikirjoituksen hallitsemista yhtenä musiikil-
lisen lahjakkuuden piirteenä. Tämän tutkimuksen kohdalla on otettava huomioon,
että kysymyksessä on tutkimus pianonsoiton alkeista ja alkuopetukseen liittyvästä
soitonopetuksen mallista. Nuotinlukua opetellessa tarvitaan kuten edellä on ker-
rottu, paljon erilaisia tietoaineksia ja niitä opetellessa voidaan käyttää hyväksi erilai-
sia ajattelutoimintoja. Jokaisella yksilöllä on oma tapansa ottaa musiikillisen lah-
jakkuutensa avuksi muita älyjä ja yhdistellä näitä. Kun edetään pianonsoitossa tai
muussa musiikillisessa toiminnassa niin pitkälle, että nuotinluvusta tulee hyvin
sisäistetty toimintamalli, on luultavasti hyvin yksilöllistä miten tämä on liittynyt
musiikilliseen lahjakkuuteen. Tässä tutkimuksessa ja esitellyssä opetuksen mal-
lissa ei oteta kantaa siihen, onko musikaalisuus tai musikaalinen älykkyys ehdo-
tonta tai tarpeellista pianonsoitossa, vaan pohditaan miten parhaiten voidaan tuo-
da esiin yksilöllisiä tapoja lähestyä musiikkia, ja miten oppilaan eri puolia voi-
daan kehittää, jotta musiikillisesta toiminnasta saataisiin parhaimmalla mahdolli-
sella tavalla tavoitteita vastaava lopputulos. Loogisesti oikealla tavalla rakentuva
järjestelmällinen asioiden opettelu auttaa oppilasta vaiheittain sisäistämään kaikki
nuotinluvulliset seikat, eikä nuotinluvusta tule ahdistavaa paniikinomaista oikei-
den nuottien etsimistä, vaan se antaa positiivisia oppimisen elämyksiä.

Oppilaan ensimmäiset pianotunnit pitäisi olla rakennettu niin, että saa heti
onnistumisen kokemuksia. Suurin osa pianonsoiton alkeismateriaaleista edellyt-
tää nuotinlukutaitoa, jotta pystyttäisiin soittamaan melodioita. Tämä aiheuttaa eri-
laisia oppimisvaikeuksia omaaville oppilaille ongelmia, koska he tarvitsevat run-
saasti aikaa perinteisen nuottikirjoituksen omaksumiseen. Tästä syystä erityisop-
pilaan opettaja voi valita toisen symbolijärjestelmän kuvaamaan äänen korkeuksia
ja niiden paikkoja koskettimistolla. (Steele 1981, 278.) Myös hyvin pienillä lapsil-
la menee runsaasti aikaa oppia perinteinen nuottikirjoitus, ja näin ollen oppilas
saattaa turhautua, kun ei heti pysty soittamaan ”oikeita kappaleita”. Mm. näihin
ongelmiin etsitään vastausta tämän tutkimuksen avulla.

4.4.2 Soittotekniikka ja tulkinnan yhteys motoriseen toimintaan

Pianonsoiton soittotekniikan oppimisessa on mukana
soittajan kehollis-kinesteettiset taidot.

Toisena pianonsoiton opetuksen tärkeänä osa-alueena voidaan pitää soittamisen
tekniikan opettelua. Monet pianonsoittoa koskevat yleisteokset käsittelevät suu-
reksi osaksi juuri soittotekniikkaa ja sen eri puolia. Koska soittotekniikasta voisi
itsessään kirjoittaa oman tutkimuksen, esitellään tässä asioita hyvin yleisesti.

Soittamisen tekniikka voidaan määritellä kokemuksen ja harjoittelun avulla
saavutetuksi kyvyksi soveltaa ihmisvartalon anatomisia mahdollisuuksia soittimeen
siten, että saavutetaan paras mahdollinen tulos pienimmällä mahdollisella ponnis-
tuksella (Kentner 1979, 77). Heinrich Neuhaus (1986, 132-139) esittelee kirjas-
saan Pianonsoiton taide viisi pianonsoiton tekniikan elementtiä, jotka pitävät si-
sällään pystysuoran ja vaakasuoran liikkeen sekä lihas- ja pianovoiman hallinnan.
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Ensimmäinen tekniikan elementti on yhden äänen soittaminen. Pianolla voidaan
soittaa yksi ainoa ääni niin monilla eri tavoilla, että se on jo sinällään mielenkiin-
toinen tekninen tehtävä. Tekniikan toinen elementti koskee kaikilla viidellä sor-
mella soitettavia viiden sormen harjoituksia. Kolmas elementti pitää sisällään kaikki
mahdolliset asteikot. Edelliseen verrattuna uutta on se, että käsi ei jää yhteen aino-
aan asentoon, vaan liikkuu klaviatuurilla kuinka pitkälle tahansa ylös ja alas. Nel-
jäs elementti tarkoittaa arpeggioita kaikkine ilmaisumuotoineen ja viides element-
ti koskee kaikkia kaksoisääniä sekunneista oktaaveihin tai jopa nooneihin ja desii-
meihin saakka.

Tässä tutkimuksessa on kuitenkin kysymys soittamiseen vaadittavien alkeistai-
tojen kehittymisestä. Puhuttaessa pianonsoiton alkeisiin liittyvästä tekniikasta läh-
detään liikkeelle soittoasennosta, jolloin painotetaan rentoutta ja joustavuutta. Al-
keita opetellessa käsivarsi on oltava vapaa ja käsivarren painoa on osattava käyttää
hyväkseen. Sormityön avulla taas saadaan yhteys koskettimiin, joka on perusta
legato -soitolle. Alkeistekniikassa opetellaan siis kaksi tekniikan suuntaa, joita ovat
pystysuora ja vaakasuora. Pystysuorassa suunnassa tapahtuvat kaarien soiton ja
staccaton hallinta. Vaakasuorasti etenee legato, jonka pohjalla on viiden sormen
kuvion soiton oikea hallitseminen.  Alkeistekniikkaan kuuluvat myös sointujen
soittaminen sekä moniääninen soitto, jossa soitetaan yhtä aikaa sekä melodiaa että
säestystä. (Ahonen 1998.)

Kaikki motoriset taidot ovat riippuvaisia lihasliikkeen täsmällisyydestä ja ajoi-
tuksesta kuten myös soittotaitoon liittyvä fyysinen toiminta. Motorisen tehtävän
oppiminen käy läpi seuraavat vaiheet:

1. Alkuvaihe: Oppijan tulee ymmärtää opeteltavan taidon yleinen ajatus.
2. Välittävä vaihe: Oppijan tulee liittää aikaisemmin opitut motoriset taidot

uuden taidon hankintaan. Tämä on käytännöllinen vaihe, jossa motorisen
taidon assimilaatio ja mukauttaminen tapahtuu.

3. Loppuvaihe: Oppija kykenee suorittamaan motorisen tehtävän ilman ajattelua
eli hänen ei tarvitse kiinnittää huomiotaan liikkeeseen tai sarjaan liikkeitä.
(Uszler 1991, 53.)

Pianonsoitossa kappaleen ollessa ”valmis”, siis opittu, voi soittaja keskittyä
kappaleen kokonaisvaltaiseen hallintaan, koska motoriset taidot on sisäistetty edel-
listen vaiheiden kautta. Esimerkiksi nopeat juoksutukset sujuvat ilman tarkkaa
pohdintaa siitä, mitä toiminnassa yksityiskohtaisesti motorisessa mielessä tapah-
tuu.

Pianonsoitossa sormien, käsien ja miksei myös koko kehon koordinaation hal-
linta on hyvin oleellinen tekijä, joten Gardnerin eri lahjakkuuksista kehollis-ki-
nesteettinen taito nousee esiin yhtenä tärkeänä soittotaidon osatekijänä. Gardnerin
(1983, 208) mukaan melkein kaikki kulttuuriset roolit käyttävät hyväkseen enem-
män kuin yhtä intelligenssiä samaan aikaan, sillä mikään esitys ei onnistu käyttä-
mällä vain yhtä intelligenssiä. Erityisesti tämä tulee Gardnerin mukaan esiin tans-
sijoilla, taiteilijoilla, soittajilla. Soittaminen ei ole mahdollista ilman motorista
toimintaa ja tullakseen hyväksi soittajaksi oppilaan tulee harjoittaa motorisia tai-
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tojaan satoja tunteja. Parente (1999) tulkitsee Gardnerin teoriaa siten, että kines-
teettisen älykkyyden ja musikaalisen älykkyyden välistä vuorovaikutusta seuraa
se, että yhden älykkyyden kehittyminen parantaa myös toista.

Soittaminen on yksi keino tuoda esiin omaa musiikillista älykkyyttään tai lah-
jakkuuttaan. On selvää, että ilman riittävää motorista taitoa ei soittaminen kuiten-
kaan onnistu. Kokemus on osoittanut, että soittajien motoriset taidot vaikuttavat
kuitenkin hyvin erilaisilta. Erityisryhmien soitonopetuksessa ei voida lähteä liik-
keelle soittotekniikan oppimisesta perinteisessä mielessä ajateltuna, koska oppi-
laalla saattaa olla suuriakin vaikeuksia toimintojen motorisessa hallinnassa. Ku-
vionuottien avulla tapahtuvassa pianonsoitossa minimivaatimus motoriikalle on,
että pystyy yhdellä sormella painamaan sen koskettimen alas, jonka kuvionuotti-
kirjoitus on osoittanut. Tästä motoriikka vähitellen kehittyy jokaiselle ominaisella
tavalla.

Soittamisen tekniikka ei kuitenkaan ole tavoite sinällään, vaan se on väline
musiikilliselle ilmaisulle. Hyvän tekniikan avulla soittaja voi toteuttaa haluami-
aan tulkinnallisia toteutuksia. Tekniikkaa ja tulkintaa ei voi erottaa toisistaan. (esim.
Abreu 1964; Collins 1986, 17; Földes 1950, 32.) Tekniikan ja tulkinnan yhteyttä
kuvaa Mervi Kianto seuraavasti:

Tekniikka on tapa soittaa pianoa, käyttää tulkinnan osatekijöitä tietyllä tavalla niin,
että soitto kuulostaa tietynlaiselta. Yksi osa tekniikkaa on virtuoositekniikka tai
motoriikka. Toinen osa tekniikkaa on vivahteet, erot kosketuksen herkkyys. Voi-
daan sanoa, että tulkinta on tekniikkaa. Näin ollen on selkeää puhua suoraan kah-
desta tarvittavasta tekniikasta: toinen on pianonsoiton pinta, manuaalinen puoli,
sormien, käden, käsivarsien ja vartalon liikkeet, toinen käsittää ne syvemmät tapah-
tumat ja prosessin, jonka avulla nuottikuva muuttuu soivaksi todellisuudeksi. Per-
soonallinen, taiteellinen tulkinta muodostuu, kun välitön tunnereaktio tiedostetaan,
otetaan tietoisuuden piiriin ja yhdistetään musiikin merkkeihin ja merkityksiin eli
konkreettisiin yksityiskohtiin. Tällainen näkökulma mahdollistaa tunne- ja järki-
puolen hedelmällisen vuorovaikutuksen. Tunnereaktion tiedostaminen ja kokemi-
nen soittamalla ja sen yhdistäminen juuri tiettyihin musiikin merkkeihin luo malle-
ja, joista parhaassa tapauksessa muodostuu joustava, tulkinnan ja tekniikan yhteen
sulauttava kyky. (Kianto 1994, 32-37.)

Tämän tutkimuksen yhteydessä katsotaan musiikin ja soitettavien kappaleiden
merkityksen nousevan soittajien yksilöllisistä lähtökohdista. Soittotapahtumassa
on mukana tunteiden sulauttaminen musiikillisiin tapahtumiin oppilaan motoris-
ten taitojen lähtökohdan mukaisesti.

Pianonsoitossa on siis hallittava tarpeellinen tekniikka, jotta voidaan toteuttaa
tietyt tulkinnalliset vaihtelut. Äänen voima ja dynamiikka ovat siis tärkeitä tekijöi-
tä muodostettaessa omaa haluttua tulkintaa esimerkiksi jostakin kappaleesta, ja
näiden toteuttamiseen tarvitaan tietynlaista soittotekniikkaa. Sointiväri on tullut
uudella tavalla opetukseen tarjoten mahdollisuuksia monenlaiseen luovaan toimin-
taan. Sointiväriin liittyvät kokeilut kiinnostavat yleensä kaikkia oppilaita. Pianon-
soitossa sointiväri yhdistyy usein soiton teknisiin seikkoihin. Hyvällä tekniikalla
on mahdollisuus saavuttaa runsas sointivärien skaala, joka palvelee haluttua tul-
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kintaa tai näkemystä kappaleesta. Myös omat improvisoinnit mahdollistavat eri-
laiset sointivärikokeilut. Lisäksi erilaisten kappaleiden soittaminen rikastuttaa soin-
tivärien maailmaa.

Musiikin tulkinnassa on siis kysymys hyvin pitkälti muusikon oman tunne-
maailman ja ajatusten esille tuomisesta musiikillisessa toiminnassa, minkä soitta-
misen tekniikka ja yleinen tietämys musiikista mahdollistavat. Gardnerin intelli-
gensseistä intrapersoonallinen tarkoitti yleisellä tasolla kykyä tuntea itsensä ja omia
tuntemuksiaan. Lindh (1998) on tulkinnut tämän lahjakkuuden reflektoivaksi, mikä
tarkoittaa kykyä päästä lähelle omia tunteitaan ja erotella niitä, tietoa omista vah-
vuuksista ja heikkouksista jne. Pianonsoitossa ja muussakin musisoinnissa itsensä
tunteminen ja kosketus omiin tunteisiin on jatkuvasti läsnä tavalla tai toisella, jos-
kus ihan tiedostamattomastikin. Juuri tähän perustuu myös monet musiikkiterapi-
an muodot ja käytännön toiminta. Soittamisessa on siis jatkuvasti mukana myös
omien tunteiden ja sisäisen maailman tarkastelu, joka parhaimmillaan auttaa soi-
tossa eteenpäin, ja antaa mahdollisuuden itsensä toteuttamiselle.

4.4.3 Ulkoa soittaminen ja esiintyminen

Ulkoa soittamisessa ja esiintymistilanteessa on mukana
eri muistitekniikoiden yhdistelmiä.

Soitonopetukseen kuuluu tärkeänä osana myös soittaminen korvakuulolta ja opit-
tujen kappaleiden soittaminen ulkoa. Käytännön työn perusteella vaikuttaisi siltä,
että jotkut oppilaat oppivat kappaleensa ulkoa samalla kun opettelevat sitä, toiset
taas joutuvat tekemään runsaasti työtä oppiakseen soittamaan teoksen ilman nuot-
teja. Abreu (1964) kuvaa ulkoa oppimisen prosessia vaiheittaisena tapahtumana:

Kun pianisti on harjoitellut kappaletta ja pystyy soittamaan sen vaivattomasti nuo-
teista, hän on osittain sisäistänyt musiikin. Soitettuaan kappaleen kerran läpi soitta-
ja on tutustunut siihen jonkin verran, mutta työskenneltyään oppiakseen sen parem-
min, hän alkaa muistaa siitä osia ulkoa. Kirjaa luettaessa muistetaan siitä joitakin
asioita ilman että pystytään muistamaan kaikkia tähän asiaan liittyviä sanoja, kun
taas musiikissa soittoa ohjaa tietyt maamerkit: Kaikkia nuotteja ei lueta eikä kaik-
kiin sormien liikkeisiin kiinnitetä huomiota, vaan vähitellen kappaleen opiskelun
edetessä ajatellaan kokonaisia muotoja. (Abreu 1964, 89.)

Nuotinluku voi toimia välivaiheena kappaleen opettelussa, mutta tässä kohdin
ei voida unohtaa, että suuri osa musiikkia opitaan myös kuulonvaraisesti. Tämän
tutkimuksen kannalta mielenkiintoista on miten kuvionuotit toimivat nuotinluku-
prosessissa, miten ne tukevat perinteisten nuottien oppimista. Samalla voidaan
pohtia miten kuvionuoteista voidaan kappaleita oppia ulkoa vai korostuuko visu-
aalinen informaatio liiaksi.

Ulkoa soittaminen on luonnollinen osa muusikkoutta, jota voidaan soittotun-
neilla harjoitella. Sally Chappellin (1999, 257; kts. myös Földes 1950, 51 ja San-
dor 1981, 194) mukaan muusikon musiikillisen muistin kehittymisessä tarvitaan
ainakin kolmenlaista muistin tapaa, joita ovat visuaalinen, kinesteettinen ja audi-
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tiivinen. Sandor (1981, 194) lisää näihin vielä analyyttisen tai älyllisen muistin,
jossa musiikkia analysoiden vahvistetaan muistia. Lisäksi Chappellin (emt.) mu-
kaan soittajat oppivat kappaleita harjoitellessaan tiedostamattomasti, mikä koros-
taa oikean aivopuoliskon toimintaa. Esiintymistilanteessa saattaa käydä niin, että
soittaja ei luotakaan tiedostamattomasti toimivaan oikeaan aivopuoliskoon, ja hän
ottaa käyttöön vasemman aivopuoliskon toimintoja. Tämä aiheuttaa suuria ongel-
mia esiintymistilanteessa, koska molempia tarvitaan soittoa esittäessä. Chappellin
(emt.) mukaan opettajan on siis opetuksessaan otettava huomioon erilaisten stra-
tegioiden käyttö.

Musiikkia voi siis hahmottaa ja myös muistaa eri tavoin. Eri soittajilla painot-
tuu eri muistitekniikat, mutta yleensä soittaessa käytössä on jokin niiden yhdistel-
mä. Myös tämä näkökulma tukee Gardnerin näkemystä, jossa oppiminen tapahtuu
yksilöllisesti eri lahjakkuuksien yhdistelmänä.

Esiintyminen kuuluu osana pianonsoittoon, mutta kuitenkin suuri osa musiikin
harrastajista soittaa vain itselleen, eivätkä koskaan esiinny julkisissa tilanteissa.
Opetuksessa ei ole mielekästä pakonomainen esiintymistilanteisiin osallistumi-
nen, koska soittamisessa on mukana jokaisen harrastajan yksilölliset tavoitteet.
Jos aikoo ammattimuusikoksi, on esiintymistä harjoiteltava, mutta jos soittaa omaksi
ilokseen ja kokee ettei halua esiintyä, on syytä jättää konsertoiminen sitä haluavil-
le. Lasten pianopedagogiikassa voisi pitää itsestään selvyytenä, että pianonsoittoa
opiskeleva lapsi soittaa kuulijoille ilman, että siitä pidetään suurta numeroa ja il-
man, että sen pyytämisessä on mitään tavallisuudesta poikkeavaa (Last 1982, 156-
157).

Vaikka tässä kappaleessa on käsitelty ulkoa soittamista esiintymisen yhteydes-
sä, ei se tarkoita, että ulkoa soittaminen liittyisi vain esiintymiseen. Toiset soittajat
saattavat oppia kappaleet aina luonnostaan ulkoa. Ulkoa soittaminen on oleellinen
asia musiikkikasvatuksessa, koska suuri osa musiikkia tapahtuu kuulonvaraisesti
välittyneenä. Oppilaalle on tärkeää hahmottaa musiikkia myös pelkästään korva-
kuulolta, koska se kehittää musiikillista tajua eri tavoin kuin nuoteista soittami-
nen. Jos ulkoa soittamiseen ei kiinnitetä huomiota, saattaa musiikin tekeminen
jäädä informaation käsittelyn tasolle, mikä ei palvele oppilaan kokonaisvaltaista
musiikillista kasvua. Erityisryhmien kohdalla saattaa muistiin ja hahmottamiseen
liittyvät ongelmat rajoittaa kuulonvaraista soittamista.

4.4.4 Omat sävellykset ja improvisointi

Omien sävellysten ja improvisointien tekeminen tuo esiin soittajan
omaa musiikillista ajattelutapaa.

Eräs soitonopetuksen alue on saattanut jäädä muiden varjoon monestakin syystä.
Oppilaan omaan improvisointiin ei perinteisessä pianonsoitonopetuksessa ole vält-
tämättä ollut kovin runsaasti aikaa, jos lainkaan. Luova toiminta voi myös joutua
usein ympäristön ankaran kritiikin kohteeksi ja tyrehtyy lähes kokonaan. Petri
Lehikoisen (1998, 89) mukaan länsimaisten normien myötä ihmiselle luonnolli-
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nen ilmaisukyky tukahtuu ja tilalle hiipii epävarmuus ja pelko ja joskus jopa syyl-
lisyys siitä, että ilmaisun muoto ymmärretään ympäristön asettamien normien pe-
rusteella sopimattomaksi. Luovaan persoonaan voi myös kohdistua ikätovereiden
ikävä asenne. Kari Uusikylän (1999, 7) mukaan luovan lapsen tulee olla erityisen
vahva, koska hän saattaa epäonnistua koulussa yrittäessään tehdä jotain uutta ja
saada osakseen paheksuntaa ja pilkkaa ”typerien” yritystensä vuoksi.

Pianonsoiton opetukseen voi luontevasti yhdistää omaa keksintää ja luovuutta
tukevia harjoitteita, jotka palvelevat niin oppilaan itsensä toteuttamisen ja itseil-
maisun tarpeita kuin myös musiikin ymmärtämistä. Swanwickin ja Francan (1999,
16) mukaan notaation opettelu voi avata oppilaalle uusia mahdollisuuksia, mutta
opettelu vie oppilailta vuosia kunnes he voivat lukea nuotteja ja soittaa niin mie-
lenkiintoisesti ja rytmikkäästi kuin he ensimmäisinä vuosina soittivat korvakuu-
lolta, imitoimalla tai improvisoimalla. Vapaa improvisointi on siis lapselle hyvin
luonnollinen tapa tuottaa musiikkia, mutta jostain syystä iän lisääntyessä pelko
omaa improvisaatiota kohtaan saattaa lisääntyä.

Sylvia Rabinofin (1981) mukaan improvisaatio on rytmin, melodian, harmoni-
an ja muodon ruumiillistuma. Se nivoo toisiinsa inhimilliset tekijät, jotka tulevat
mukaan luovaan toimintoon, joita ovat kokeminen, mielikuvitus ja intuitio. Se liit-
tää yhteen teoreetikon, säveltäjän ja esittäjän yhdistämällä nämä eri puolet yhtei-
sen päämäärän tavoittelussa. Pianonsoitossa kyky improvisoida voi auttaa oppi-
lasta tulemaan paremmaksi esiintyjäksi. Se ei tarkoita vain esiintymistilanteessa
tapahtuvien virheiden korjaamista improvisoimalla, vaan kysymys on sekä teknii-
kan että tulkinnallisen puolen parantamisesta. Improvisaatio saattaa antaa erin-
omaisen tuntuman koskettimiin, valveutuneen kuulemistavan, hyvän sävellajitun-
tuman kaikissa sävellajeissa, paremman muistin ja prima vista -soittotaidon, ky-
vyn sävellysten analyysiin sekä varmuuden ja tasaisuuden soittoon. Lisäksi im-
provisoinnin avulla voi yhdistää muusikkouden ymmärtämiseen, mielikuvitukseen
ja luovuuteen. (Rabinof 1981, 228.)

Improvisaatiossa ja omien pikku sävellysten tekemisessä yhdistyy monta eri-
laista näkökulmaa. Edellä esitettyjen seikkojen lisäksi musiikin ymmärtäminen
vahvistuu, kun oppilas itse tekee omaa sävellystään. Oppilas joutuu kohtamaan
oman syvemmän luovan puolensa, joka ei välttämättä ole helppoa. Mukana im-
provisointi tapahtumassa on soittaminen, esiintyminen (jos ei yksin), omien tun-
teiden kohtaaminen ja oikeastaan kaikki soittamiseen liittyvät eri puolet. Jos sä-
vellykset tai improvisaation osat halutaan kirjoittaa ylös, tulee esiin myös nuotti-
kirjoituksen hallinta. Usein kuitenkin improvisaatio on vain korvakuulolta tapah-
tuvaa musisointia.

Koska tässä tutkimuksessa soittamisen eri puolia yhdistetään Gardnerin teori-
an lahjakkuuksiin, voidaan samaa pohtia myös improvisaation osalta. On selvää,
että musikaalisella lahjakkuudella on suuri osuus tässä luovassa työssä. Toisaalta
kuitenkin tulee muistaa, että tällä ei tarkoiteta sitä, että olisi oltava erityisesti lah-
jakas juuri musikaalisella osa-alueella, vaan Gardnerin mukaanhan kaikki omaa-
vat eri lahjakkuuksien osa-alueet. Se missä yksilöt eroavat toisistaan on tapa käyt-
tää lahjakkuuksia hyväkseen. Kalevi Aho (1996, 43) kertoo artikkelissaan koulu-
laisprojekteista, joissa tavalliset koululaiset ovat tehneet kollektiivisesti omia sä-
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vellyksiään ja esittäneet ne julkisissa konserteissa. Ahon (emt.) mukaan projek-
teista on käynyt vakuuttavasti ilmi, että yksikään lapsi ei ole epämusikaalinen,
lasten luovuudella ei ole rajoja, kaikki lapset ovat erinomaisia, luontaisia esiinty-
jiä, ja että lapset voidaan saada ymmärtämään ja kiinnostumaan minkälaisesta
musiikista vaan. Lisäksi Aho (emt.) jatkaa, että projekteissa mukana olleiden opet-
tajien mukaan projektit vaikuttivat erittäin positiivisesti koko luokan sosiaaliseen
käyttäytymiseen ja monet lapset tuntuivat yhtä äkkiä hyppäävän kehityksessään
korkeammalle tasolle.

Improvisaatiossa musikaalisuuden lisäksi musiikin rakenteita tai muotoa ym-
märtääkseen tarvitaan spatiaalisuutta, musiikin loogisuuden ja rakenteiden sään-
nönmukaisuuksiin matemaattisuutta, improvisaation toteutukseen kinesteettistä,
motorista taitoa, omien luovien pyrkimysten kokemiseen ja niiden tuottamiseen
intrapersoonallista itsetuntemusta ja yhteisissä taideprojekteissa interpersoonal-
lista toisten tunteiden kohtaamisen kykyä. Se miten nämä eri älyjen puolet siirty-
vät musiikillisen improvisaation palvelukseen on luultavasti hyvin yksilöllistä, ja
varmasti suurelta osin tiedostamatonta.

4.4.5 Harjoittelu

Pianonsoiton opiskeluun liittyy aina harjoittelu liikutaan millä soittamisen tasolla
tahansa. Harjoittelu on yleensä melko vaikeaksi koettu asia etenkin pienten lasten
soittoharrastuksen kohdalla. Tämä ei näyttäisi olevan yhteydessä oppilaan musii-
killisiin taitoihin tai lahjakkuuteen (esim. daCosta 1999). DaCostan (1999) tutki-
muksen mukaan erilaiset ohjatut harjoittelumetodit auttoivat oppilaita oppimaan
nopeammin kuin yleensä ja hänen mukaansa oppilaan itsenäisyys oppimisessa ja
harjoittelussa tulisi olla yksi opetuksen tavoite, jota pitää suunnitella ja harkita.

Pianonsoiton oppiminen vaatii harjoittelua ja intensiivistä keskittymistä tähän
asiaan. Louis Kentnerin (1979, 103) mukaan vaikeat kappaleet ja asiat muuttuvat
helpoiksi harjoittelemalla. Alle kouluikäisille on aluksi vaikeaa tottua säännölli-
seen harjoitteluun, mutta tässä vanhempien ja aikuisten ihmisten tuki on ehdotto-
man tärkeää. Uusikylän ja Piirron (1999, 99) mukaan lahjakkuus kehittyy vain
harjoittelemalla, mutta kasvattajan on tiedettävä itse milloin on kyse lapsen alista-
misesta ja kiusaamisesta, milloin tuesta ja kannustuksesta. Pianonsoitossa tarvi-
taan siis harjoittelua, ja motivaatio tähän voidaan löytää positiivisesta ja kannusta-
vasta asenteesta, mikä tukee lapsen omaa mielenkiintoa soittoharrastusta kohtaan.
Opettaja voi ohjeillaan tukea miellyttävien harjoittelutapojen etsimistä.

Thomas Armstrong (1993) määrittelee intrapersoonallisen lahjakkuuden ky-
vyksi päästä käsiksi omiin tunteisiin, erotella monenlaisia sisäisiä emotionaalisia
tiloja ja kyvyksi käyttää itsetuntemusta rikastuttamaan ja ohjaamaan elämäänsä.
Näillä seikoilla on soitossa suuri merkitys motivaation antajana ja mielekkyyden
kokemusten ohjaajana. Soiton harjoittelussa kaikkien musiikillisten seikkojen li-

Miellyttävät harjoittelu- ja kotityöskentelytavat voidaan opetella
pianotunneilla.
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säksi on aina mukana monenlaisia tunteita, niin musiikkiin liittyviä kuin muitakin.
Esimerkiksi motivaatio itse soittamista kohtaan, yleinen väsymys, lapsilla van-
hempien suhtautuminen harrastukseen jne. vaikuttavat suuresti siihen, jaksaako
lapsi harjoitella vai ei. Lapsen omien tunteiden kuunteleminen on hyvin tärkeää
soiton opettamisessa ja harjoittelun ohjaamisessa kotona.

4.5 Musiikin ja pianonsoiton opetuksen eri työtavat

Pianonsoiton opetuksessa voidaan käyttää yleisestä
musiikkikasvatuksesta peräisin olevia työtapoja.

Edellisessä kappaleessa esiteltyjä soitonopetuksen osa-alueita voidaan harjoittaa
erilaisin metodein ja lähestymistavoin. Musiikin opetuksessa käytetyt työtavat
vaihtelevat opetusryhmän iän, tavoitteiden ja sisällön puitteissa. Jokaiselle opetta-
jalle muotoutuvat asioiden lähestymiseen erilaiset toimintamuodot. Jokainen yk-
silö – oli hän lapsi tai aikuinen – kehittyy musiikillisesti omien edellytystensä
mukaisesti, ja näin ollen musiikkitoiminnan ohjaaja suunnittelee työskentelynsä
kunkin yksilön tai ryhmän valmiustason mukaan (esim. Hongisto-Åberg, Linde-
berg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 86).

Musiikinopetusta koskevassa kirjallisuudessa on eritelty kuitenkin yleisiä työ-
tapojen kategorioita, joita opetuksessa käytetään ja sovelletaan tarpeen mukaan.
Keith Swanwick (1979, 43-44) esittää yleisiksi musiikinopetuksen parametreiksi
säveltämisen, kuuntelemisen sekä esittämisen. Sekä Linnankivi, Tenkku & Urho
(1988) että Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen (1993) erottavat
musiikinopetuksen tärkeimmiksi työtavoiksi musiikin kuuntelun, laulamisen, soit-
tamisen, musiikkiliikunnan, sekä luovan toiminnan. Näitä viittä eri työtapaa voi-
daan käyttää myös pianonsoiton opetuksessa.

Näitä eri työtapoja voidaan myös käyttää hyväksi yksilöllisten musiikillisten
taipumusten huomioon ottamisessa. Jokaisella oppilaalla on oma tapansa rakentaa
musiikillista ymmärtämystään ja kokemusmaailmaansa, ja jokainen oppilas käyt-
tää yksilöllisellä tavalla hyväkseen eri lahjakkuuksiensa puolia. Gardnerin (1993,
88) mukaanhan intelligenssit voitiin parhaiten ymmärtää biofysiologisina raken-
teina, jotka muodostavat kognitiiviset resurssit, joiden nojalla yksilö rakentaa mie-
lekkään yhteyden kulloiseenkin asiaan. Usean vuoden kokemukset soitonopetuk-
sesta osoittavat, että oppilailla on hyvin erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia soitta-
misen eri osa-alueilla. Erilaisilla opetuksen lähestymis- ja työtavoilla voidaan vai-
kuttaa siihen, että annetaan oppilaalle onnistumisen kokemuksia hänen vahvoilla
alueillaan ja myös vahvistetaan oppilaan heikkoja puolia antamalla erilaisia mah-
dollisuuksia asioiden omaksumiselle.
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4.5.1 Kuuntelu

Musiikin opetuksessa musiikin kuuntelu ja kuuleminen ovat hyvin ratkaisevassa
asemassa. Yleisesti hyväksytty periaate musiikkikasvatuksessa on, että perusta
oppilaan musiikin oppimiselle on hänen kyvyssään kuulemalla erotella musiikil-
lista ääntä. Musiikin hahmottaminen ja musiikkiin reagoiminen (esteettinen koke-
minen) tapahtuu kuulemisen kautta. Saadakseen musiikillisia kokemuksia ei tar-
vitse säveltää eikä esittää musiikkia, mutta musiikkia ei voi kokea ilman kuule-
mista. Tämän näkemyksen mukaan musiikin kuuntelu on kaikkein kattavin mu-
siikillisen käyttäytymisen muoto. (DeNardo & Kantorski 1998, 320-321.)

Suzuki -soitonopetusmenetelmässä musiikin kuuntelun osuus on ratkaiseva.
Menetelmän kehittäjän Shinichi Suzukin mukaan jokaiselle lapselle olisi suotava
mahdollisuus kuunnella musiikkia varhaislapsuudessaan, jotta hänen musikaali-
suutensa pääsisi kehittymään. Asiaa voisi verrata siihen, että jos lapsi ei kuule
puhetta, hän ei opi puhumaan, ja jos lapsi ei kuule musiikkia, hänen musiikilliset
kykynsä eivät kehity. Suzukin periaatteiden mukaan lapsi, joka kuuntelee musiik-
kia ja näkee toisten lasten soittavan, haluaa myös useimmiten oppia itse soitta-
maan. (Winberg 1980, 17.)

Hongisto-Åbergin, Lindeberg-Piiroisen ja Mäkisen (1993, 91) mukaan varhai-
siän (alle kouluikäisten) kuuntelukasvatuksen tavoitteiksi on asetettu seuraavia
näkökulmia:

· Kuunteluvalmiuksien lisääminen kehittämällä lapsen rytmi-, melodia-,
sointiväri-, harmonia- ja muototajua sekä kykyä havaita äänen voimakkuuden
vaihteluita

· Musiikin kuuntelun tarpeen herättäminen
· Musiikin tuntemuksen edistäminen
· Kuunneltavan musiikin valinta- ja arviointikyvyn kehittäminen
· Esteettistä mielihyvää tuottavien kokemusten lisääminen
· Musiikin vastaanottokyvyn sekä musiikkiin liittyvien kokemusten

edistäminen ja laajentaminen
· Luovan musiikillisen ilmaisun ja ajattelun kehittäminen.

Nämä musiikin kuunteluun liittyvät päämäärät kuvaavat hyvin myös soiton-
opetukseen liittyviä tavoitteita, joita tämän tutkimuksen opetuskokeilussa on py-
ritty noudattamaan.

4.5.2 Laulaminen

Soittamisen lisäksi pianotunneilla laulaminen on varmasti mukana monessa eri
muodossa. Laulamisen tulisi tänä päivänä olla jokaisen ihmisen käytössä oleva
ilmaisukanava ja voimavara, eikä ihmisen luontaista halua käyttää ääntään pitäisi
lannistaa hänen laulutaitoaan koskevilla varomattomilla arvioinneilla. Varhaiskas-
vatuksen alalla ja koulumaailmassa työskentelevillä on suuri vastuu äänenkäytön
ja laulamisen taidon kehittämisessä. Lapsia tulisi rohkaista ja innostaa oman ää-
nensä löytämiseen ja erilaisten äänenkäyttötapojen kokeilemiseen. (Hongisto-
Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 106.) Laulamisen kyvyn kehittämi-
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nen on tärkeätä myös niille, jotka tähtäävät soittimen soiton opiskeluun. Sanotaan,
että soittaja laulaa soittimellaan. Laulamalla musiikkia omaksutaan jatkuvana vir-
tana, ei erillisinä sävelinä, kuten saattaa olla laita esimerkiksi pianonsoitossa, jol-
loin soittajan tehtävänä on liittää sävelet yhteen, luoda musiikillisia hahmoja, fra-
seerata. Sanojen tukemana sävelmän jäsentyminen käy luontevasti. Laulaminen
voi niin muodoin kehittää mm. soittajan hahmottamis- ja jäsentelykykyä. (Lin-
nankivi, Tenkku & Urho 1988, 123.)

Jane Evansin (1998) mukaan laulaminen on soitonopettelussa tärkeässä ase-
massa ja se tulisi olla mukana jokaisella tunnilla. Rytmi ja melodia on käytännös-
sä harvoin erillään toisistaan ja laulaminen on varmin tapa oppia sävelkorkeuksia
ja intervalleja. Laulaminen on myös hyvä tapa tehdä musiikkia, kun sekä oppilas
ja opettaja tekevät musiikkiliikuntaan liittyviä harjoituksia. Laulaminen ja sen eri-
tyinen yhteys korvaan ja liikkeeseen (rytmiikka ja keho) ovat keskeisiä seikkoja
sisäisen kuulemisen kehityksessä, mikä on hyvin oleellista musiikin tekemisessä.
Laulaminen on pienelle lapselle luontainen tapa ilmaista itseään.

4.5.3 Soittaminen

Soittimien käyttö koulun musiikinopetuksessa tapahtuu yleensä ryhmässä, jolloin
oppilaat tottuvat yhteistyöhön. Soittamisen asema työmuotona on yksittäisen inst-
rumentin opetuksen kohdalla hieman erilainen. Tavoitteena on oppia soittamaan
tiettyä soitinta, jolloin pääosa tunnista kuluu tämän soittimen ja sen soittamisen
parissa, mutta tähän on mahdollista soveltaa eri instrumenttien käyttöä musiikil-
listen asioiden omaksumiseksi mm. rytmiikka. Pianonsoiton yhteydessä esimer-
kiksi laattasoittimien käyttö antaa mahdollisuuksia erilaisten asioiden opetteluun
vaihtoehtoisia reittejä käyttäen. Koska laattasoittimiin voi helposti asettaa myös
kuvionuottitarrat, on esimerkiksi pienten yhteissoittotuokioiden toteuttaminen help-
poa. Yhteissoitto vahvistaa mm. pulssin ja musiikin sykkeen löytämistä. Myös
erilaisia säestyksiä ja harmonioita voidaan näin harjoitella. Erilaisten soittimien
käyttö pianotunnilla antaa vaihtelua tunteihin.

Soittamisessa omanlaisen haasteen antaa myös muunlainen yhteismusisointi.
Koulun musiikin opetuksessa yhteismusisointi voi tapahtua luonnollisesti luokan
kanssa, jolloin on useita mahdollisuuksia toteuttaa yhteissoittoa erilaisin kokoon-
panoin. Pianonsoitossa yhteismusisointi on jäänyt hieman taka-alalle, koska esi-
merkiksi orkesteriharjoituksiin pianistit eivät voi samalla tavoin osallistua kuin
orkesterisoittimien soittajat yleensä. Solistiset pianistin tehtävät eivät ole kaikkien
pianistien ulottuvilla. Onneksi kuitenkin yhteismusisoinnin muotoja on muitakin
kuten eri soittimien ja laulajien säestäminen. Ehkä yleisin alkeissoitossa käytetty
yhteismusisoinnin muoto on neli- tai useampikätinen soitto. Yhteismusisoinnissa
on tärkeää oppia kuuntelemaan toista ja antamaan tilaa myös toisen soittajan tul-
kinnalliselle ilmaisulle. On selvää, että yhteissoiton toteutumisessa vaaditaan in-
terpersoonallisia taitoja niin itse musiikillisessa toteutuksessa kuin yhteissoiton
harjoittamisessakin.



66

4.5.4 Musiikkiliikunta

Musiikkiliikunnan uranuurtajana pidetään sveitsiläistä musiikkipedagogia, sävel-
täjää ja kirjailijaa Emile Jaques-Dalcrozea (1865-1950). Hän loi musiikkikasva-
tusmenetelmän, jonka pääperiaatteena on läheisen yhteyden muodostaminen yk-
silön ja musiikin välille. Hänen mukaansa musiikin sisäinen mieltäminen voidaan
toteuttaa liikkein – musiikin alku- ja ydinelämys on liike. Myös saksasalainen
musiikkipedagogi ja säveltäjä Carl Orff (1895-1982) painotti omassa musiikki-
kasvatusmenetelmässään liikunnan osuutta. Hän halusi yhdistää musiikin ja lii-
kunnan opetukseen. Orff-prosessissa korostetaan rytmitajun kehittämistä liikunta-
harjoitusten avulla. Oma keho toimii jokaisen ihmisen perusinstrumenttina. Li-
säksi käytetään Orff-soittimistoa, johon kuuluu lyömäsoittimia, rytmisoittimia,
melodiasoittimia ja laattasoittimia. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mä-
kinen 1993, 155-156.)

Musiikkiliikunnan tavoitteena on kehittää rytmitajua, keskittymis- ja kuunte-
lukykyä, reaktio- ja koordinaatiokykyä, kontakti- ja kommunikointikykyä sekä lii-
kunnallisia valmiuksia. Musiikkiliikunnan keinoin syvennetään musiikillisten pe-
rustekijöiden tuntemusta ja niiden hallintaa. Musiikkiliikunta kehittää luontevasti
sekä luovaa ilmaisua että kommunikaatiokykyä. Vapaassa luovassa ilmaisussa
musiikillinen kokemus kanavoituu itse keksittyyn ja tuotettuun liikkeeseen. (Hon-
gisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 156-157.)

Jane Evans (1998) näkee liikunnan yhdistämisen pianonsoittoon avaavan uusia
mahdollisuuksia ja maailmoja kaikille soittajille, ja myös sellaiset oppilaat, joita
ei ole pidetty lahjakkaina voivat kokea musiikin uudella tavalla. Näin soittotaito
voi puhjeta kukkaan. Evansin (1998) mukaan eri pituisia nuottiarvoja, tahtilajeja
ja musiikin pulssia voi opetella liikkumisen avulla samoin kuin musiikin tulkintaa
ja eri ilmaisumuotoja esim. staccatoja ja legatoa, surullista ja iloista jne. Evansin
mukaan myös kahden käden soittamista eri tavalla voi hyvin harjoitella liikunnan
avulla. esim.  siten, että kädet ja jalat tekevät samaan aikaan eri rytmikuvioita.

Pianonsoiton opetuksen yhteydessä musiikkiliikunta voi rikastuttaa opetuksen
työmuotoja ja antaa uusia lähestymistapoja asioiden omaksumiselle.

4.5.5 Soveltava luova toiminta

Luovuus-käsitettä voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista. On todennäköistä,
että se miten opettaja luovuuden käsittää, vaikuttaa hänen tekemiinsä opetukselli-
siin ratkaisuihin ja siihen, miten hän oppilaan luoviin tuotoksiin suhtautuu. Kari
Uusikylä esittelee teoksessaan Lahjakkaiden kasvatus (1994) erilaisia luovuus-
teorioita ja pohtii samalla luovuuden käsitettä. Hän jakaa luovuuden kahteen tyyp-
piin, joita ovat jokaisessa meissä piilevä luovuus ja luovien lahjakkuuksien luo-
vuus. Uusikylän mukaan luovuustutkimuksissa on eritelty lähinnä neljää luovuu-
den osa-aluetta: luova persoona, luova prosessi, tuotettu produkti ja luovuutta edis-
tävä tai tukahduttava ympäristö. (emt. s. 78.) Uusikylä (emt. s. 101) toteaa, että jos
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luovuus määritellään avoimuudeksi ja spontaaniudeksi, voi lähes jokainen olla
luova, mutta jos tutkitaan poikkeuksellisia lahjakkuuksia tai neroja, ratkaiseva on
luovan tuotteen merkitys.

Heidi Ahonen (1994, 18-20) näkee luovuuden voimavarana, jonka avulla ihmi-
nen voi ymmärtää ja rakentaa ympäröivää ja sisäistä maailmaansa. Luovuus on
hänen mukaansa jokaisessa ihmisessä synnynnäisenä oleva voimavara, jota moni
ei ymmärrä hyödyntää. Ahosen (emt.) mukaan luovuutta ei voi arvostella tai aset-
taa paremmuusjärjestykseen. Luovan toiminnan avulla ihminen voi luoda mieli-
kuvan omasta elämästään sellaisena kuin hän sen haluaisi olevan, ja näin ihminen
voi saada yhteyden itseensä ja siten myös toisiin ihmisiin. Luovuus on siis terveyt-
tä ja itsensä toteuttamista kuten Maslow on jo aikaisemmin teorioissaan todennut.
(emt.)

Luovuuden alkuperän voi katsoa löytyvän jo hyvin varhaisesta lapsuudesta.
Jari Sinkkosen (1997, 44-45) mukaan vauvan keksiessä symbolien käytön tapah-
tuu valtaisa kehityksellinen harppaus, koska symboleista avautuu koko luovuuden
ja taiteen maailma. Sinkkonen (emt.) jatkaa, että luovuus syntyy näin ollen välttä-
mättömyyden pakosta. Kun vauvalla on jonkinlainen perusturvallisuuden koke-
mus, se myös joutuu kohtaamaan pelon sen menettämisestä. Ensimmäinen taide,
siirtymäobjekti tai -ilmiö, syntyy vauvan yrityksestä torjua hajoamisen ja tyhjyy-
teen putoamisen tunteita. Sinkkosen mielestä luovuuden tukahduttamisen seurauk-
sena on usein väkivalta.

Kari Kurkela esittää teoksessaan Mielen maisemat ja musiikki – musiikin esit-
täminen ja luovan asenteen psykodynamiikka (1994) käsitteen luova asenne (mu-
siikissa), jota hän ei kuitenkaan eksplisiittisesti määrittele. Käsiteparin termillä
asenne Kurkela tarkoittaa elämään orientoitumisen tapaa, ei yksittäistä tekoa. Luova
asenne voi vapauttaa tekemään jotakin uutta, erityistä ja yksilöllistä, mutta se voi
myös vapauttaa tekemisestä. Luovuus luovassa asenteessa syntyy ennen kaikkea
vapaudesta – mahdollisuudesta olla automaattisesti toistamatta menneisyyttä. Tämä
ei tarkoita menneisyydestä luopumista vaan sitä, että omat kokemukset ovat va-
paasti käytettävissä; toisaalta niihin ei olla sidottuja siinä mielessä, etteikö muita-
kin ratkaisuja voitaisi etsiä ja löytää. (emt. s. 396.)

Luova ajattelu ja siihen liittyvä toiminta eivät merkitse musiikinopetuksessa
erillistä opetuksen aluetta tai uutta metodia, vaan ne läpäisevät koko opetusproses-
sin. Musiikin eri alueiden kehittämisen yhteydessä nojaudutaan yleensä aina oppi-
laan omaan oivaltamiseen. Luova ajattelu ja toiminta kuuluvat yhteen. Oppilaan
musiikillinen kehittyminen eri alueilla ilmenee verbalisoinnissa, musiikin esittä-
misessä ja erilaisissa toiminnoissa. Verbalisointiin kuuluu oppilaiden omaperäi-
nen, musiikin herättämien tunnelmien tai mielikuvien kuvailu kertoen tai kirjoit-
taen. Laulamiseen ja soittamiseen liittyvän keksinnän ja sepittelyn lisäksi musii-
kin esittämiseen kuuluu aina nimenomaan uudelleen luovaa toimintaa, joka on
musiikin tulkintaa. Musiikin kuunteluun liittyvä liikunta kehittää myös luovaa ajat-
telua. Luovaa toimintaa ei näin ollen voi rajata kuulumaan vain tiettyyn musiikin
harjoittamiseen tai joihinkin alueisiin. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1988, 205-
206.)
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Luova toiminta läpäisee siis koko musiikin opetuksen alueen, ja on omiaan
rikastuttamaan myös pianonsoiton opetusta. Soveltavalla luovalla toiminnalla tar-
koitetaan soitonopetuksen yhteydessä tapahtuvaa luovaa toimintaa, jossa oppilas
omia tietojansa ja taitojansa soveltaen tuottaa jotakin uutta, tässä tapauksessa
musiikillista materiaalia. Improvisaatiota ja omaa musiikillista keksintää tarkas-
tellaan tässä tutkimuksessa yksityiskohtaisemmin luvuissa 4.4.4 ja 7.4.

4.5.6 Musiikin teorian harjoitukset

Eräänä soitonopetuksen ongelmana on pidetty musiikin teorian ja soittamisen eril-
lisyyttä oppiaineina. Tutkijan kokemus teorianopettajana on osoittanut, että oppi-
aineiden sisällöt ja käytännön toiminta olisi saatava lähemmäs toisiaan, jotta teo-
ria-asioiden opiskelun mielekkyys kasvaisi, ja oppilaiden ymmärtämys musiik-
kista paranisi entisestään. Opeteltavien asioiden yhteyttä on ollut vaikea ymmär-
tää, vaikka musiikin teorian oppimateriaali liittyy soittamiseen ja musiikin ym-
märtämiseen. Tätä kuilua on pyrkinyt pienentämään mm. Liisa Karhilo (1996),
joka on suunnitellut kokonaisvaltaisen soitonopetusmenetelmän, jossa soittamalla
opetellaan musiikin teorian perusasioita, ja näin musiikin perustietoaines yhdistyy
välittömästi käytäntöön.

Tämän toimintatutkimusprosessin aineiston analyysin vaiheessa alkoivat mu-
siikin teoriaan liittyvät harjoitukset muotoutua erilliseksi soittotuntien työtavaksi,
joten se nostettiin esiin omaksi luokakseen. Toimintatutkimusprosessissa soitto-
tunneilla opeteltiin musiikin teorian alkeita tiiviissä yhteistyössä soittamisen kanssa,
jolloin oppilas sai välittömästi kokeilla oppimiaan teoria-asioita käytännön musi-
soimisen yhteydessä. Koska tutkimuksessa tutkitaan kuvionuottien käyttöä soi-
tonopetuksessa, oli kuvionuotit oleellisessa asemassa musiikin teoreettisten asioi-
den oppimisessa. Tästä tarkemmin empiirisessä osassa luvussa 7.

Lopuksi yhteenvetona eri työtapojen käytöstä voidaan tarkastella erään tutki-
muksen tuloksia. Tutkimuksessa selvitettiin 2251 oppilaan mielipiteitä erilaisista
musiikillisista toiminnoista, joita musiikkitunneilla käytettiin. Tutkittavia oli eri
ikäluokista alkaen alle kouluikäisistä viidenteen luokkaan saakka. Oppilaat vasta-
sivat kaikissa ikäryhmissä pitävänsä soittimien soittamisesta enemmän kuin mis-
tään muusta toimintamuodosta – 93% mielestä soittaminen oli hauskaa musiik-
kitunnilla. Musiikkipelien pelaaminen oli myös suosittu toiminnan muoto ja se oli
toiseksi suosituinta kaikkia oppilaita tarkasteltaessa. Näiden kahden toimintamuo-
don jälkeen esikoululaiset ja ensimmäisellä luokalla olevat pitivät laulamisesta ja
kuuntelemisesta. Vähiten päiväkodissa olevat pitivät säveltäjistä opettamisesta ja
ensimmäisellä luokalla olevat vastasivat kaikkein negatiivisemmin tanssimiseen,
mutta omien liikkeiden luominen oli tanssimista mieluisampaa. (Bowles 1998,
198.) Tutkimus siis osoittaa, että oppilaat pitävät soittamisesta, mikä osaltaan voi
selittää myös yksityisten soittotuntien suosiota. Soittotunneillahan päätarkoitus
on jollakin mieluisalla instrumentilla soittaminen ja siihen opettelu.
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4.6 Pianonsoiton opetuksen arviointi

Soittajan soiton arvioinnissa oleellista eteenpäin vievä
kannustavuus ja yksilöllisyys.

Opetuksen yleisestä arvioinnista saatu hyöty riippuu arvioitsijan käsityksestä siitä
mitä arviointi on, mihin sitä käytetään, mitä sillä voidaan saada aikaan sekä miten
sen avulla voidaan parantaa opetusta ja oppimista. Arvioinnista voi tulla myös
uhka, jos sitä käytetään väärin ja vääriin tarkoituksiin. Musiikinopetuksen arvi-
ointi voidaan Colwellin (1970, 2-4) mukaan määritellä siten, että siihen sisältyy a)
tiedon keruun systemaattinen prosessi b) tiedon valistunut tulkinta ja c) tulosten
siirtäminen/soveltaminen opetus/oppimistilanteeseen. Edward P. Asmus (1999)
katsoo, että opettamisen näkökulmasta katsottuna arviointi ei sisällä pelkästään
objektiivisesti mittaamalla hankittuja tietoja ja taitoja jotka olisi tietyssä ajassa
hankittava saavuttaakseen tietty taso, vaan myös sellaisten tulevaisuuteen liittyvi-
en oppimiskokemusten identifiointia, jotka auttavat oppilasta parantamaan oppi-
mistaan jatkossa. Asmus jatkaa, että arviointi ei tarkoita lisäystä opetusohjeisiin,
vaan on pikemminkin opetuksen kokonaisuuteen kuuluva seikka, joka antaa tietoa
sekä oppijalle että opettajalle.

Thomas W. Goolsbyn (1999) mukaan soitinmusiikin arvioinnissa voidaan käyt-
tää neljää erilaista arviointitapaa. Oppilaan tason arvioinnilla varmistetaan oppi-
laan osallistuminen oikeanlaiseen opetusohjelmaan. Summatiivinen arviointi kos-
kee esim. konsertteja, joissa valmis tuotos tuodaan julkisesti esitettäväksi ja arvi-
oitavaksi. Diagnostista arviointia tarvitaan, kun halutaan määritellä oppimiseen
liittyviä vaikeuksia. Kaikkein helpoin diagnostisen arvioinnin muoto musiikin
opetuksessa on virheiden selville saanti. Formatiivinen arviointi koskee sitä onko
oppilas oppinut asian jota opetellaan. Nämä Gooldsbyn arviointitavat soveltuvat
soitinopetukseen, mutta tämän kuvionuottitutkimuksen kohdalla tarvitaan myös
muunlaista arviointia, koska mukana on hyvin erilaisia oppijoita, jotka tarvitsevat
yksilöllistä arviointia.

Asmus (1999) esittelee erilaisia musiikinopetuksen arviointitapoja, joista yksi
on portfolio-arviointi. Tällä hän tarkoittaa arviointia, joka on väline saada tietoa
oppilaan prosessista ja tuotoksesta. Tällainen yksilöllinen portfolio sisältää selvi-
tyksiä musiikillisista toiminnoista, opettajan kirjallisia arviointeja, äänityksiä sekä
itsearviointeja. Tulokset objektiivisesta ja periodisesta portfolion sisällöstä antaa
palautetta oppilaille, opettajille ja vanhemmille. Tässä tutkimuksessa tullaan esit-
tämään yksilöllisiä oppimiskuvauksia puolentoista vuoden kuvionuottikokeilusta,
joten tässä mielessä arviointi nousee tämän tutkimuksen kannalta hyvin tärkeään
asemaan niin oppimisen kuin itse tutkimuksen kannalta, jos niitä toisistaan voi
erottaa. Tämän tutkimuksen arvioinnissa käytetään myös ns. ohjelma-arviointia
(Asmus 1999), jossa tarkastellaan jonkin kasvatuksellisen ohjelman vahvuuksia ja
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heikkouksia hyvin suunnitellun ja toteutetun aineistonkeruun kautta. Tässä tutki-
muksessa on siis tarkoitus tarkastella ohjelmaa, jossa kokeiltiin kuvionuottimene-
telmän käyttöä pianonsoiton opetuksessa.

Opetuksen arviointia varten aineistoa voidaan kerätä sekä kvantitatiivisilla että
kvalitatiivisilla tekniikoilla. Hoyt LeCroyn (1999) mukaan kvantitatiivinen arvi-
ointi on tehokasta ja tulokset voidaan ilmaista helposti ymmärrettävässä numeeri-
sessa muodossa kun taas kvalitatiivista arviointia voidaan käyttää tasapainotta-
maan kvantitatiivista arviointia, koska se tarjoaa mahdollisuuden avoimiin yksi-
löllisiin tarkasteluihin. Tämän tutkimuksen yhteydessä käytetään pelkästään kva-
litatiivisia arviointitekniikoita, koska tutkimuksessa mukana olevat oppilaat omaavat
hyvin erilaisen taustan oppimista ajatellen, että yksilölliset arviointimenetelmät
ovat paras keino tuoda esiin tämän opetuskokeilun eri puolia.

    Pianonsoitossa arviointi liittyy läheisesti opettaja-oppilassuhteeseen. Mervi
Kiannon mukaan tapa antaa palautetta lapselle ja nuorelle oppilaalle on tärkeä,
koska se sisäistyy tavaksi, jolla oppilas kohtelee itseään myöhemmin harjoittelus-
sa. Kianto jatkaa, että vaikkei soitossa olisi varsinaisesti kehumista, on monissa
tilanteissa psykologisesti perusteltua kiittää asioista, jotka eivät menneet väärin.
Oppilaan kannalta latteakin esitys voi olla ponnistelujen tulos, ja siinä tilanteessa
yhdenkin myönteisen sanan sanominen siitä antaa tunnustusta tälle ponnistelulle.
Soittamisen voi myös ajatella staattisen suorittamisen sijasta prosessina, tapahtu-
mana jolla on eri tasoja ja vaiheita. Tällainen prosessiajattelu helpottaa arvioinnin
ja arvostelun ongelmaa: ei ole yhtä ainutta ja oikeaa, täydellistä tai epäonnistunut-
ta. Tärkeintä prosessiajattelussa on lähtökohta, joka on aina myönteinen ja joka
saa aikaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Kianto 1994, 103-105.)

Arvioinnissa myönteisyyden lisäksi toinen tärkeä seikka on yksilöllisyys. Kos-
ka soittajien lähtökohdat ovat hyvin erilaisia, on oppimista arvioitava suhteessa
tähän. Musiikkioppilaitosten opetussuunnitelman perusteissa (1995, 12) sanotaan
oppilasarvioinnista seuraavaa:

Arviointi on prosessi, jossa luotettavalla tavalla pyritään antamaan palautetta oppi-
laan saavuttamista musiikin tiedoista ja taidoista. Arvioinnin tulee olla kannusta-
vaa. Saavutettujen tulosten ohella kiinnitetään huomiota oppilaan ikäkauteen, yksi-
löllisiin edellytyksiin ja aktiivisuuteen opiskelussa sekä kannustetaan oppilasta myös
itse arvioimaan opiskeluaan.

Oppilaan oma arviointi on oleellista, koska hänen kokemuksensa soitostaan
ovat merkittäviä. Usein oppilas tietää hyvin itse, miten soitto on sujunut, ja jos
oppilas kokee onnistuneensa, on se tärkeää. Myös Mervi Kianto (1994, 23-24)
painottaa oppilaan oman soiton kuuntelun ja arvioinnin tärkeyttä. Tässä kontrolli-
kuuntelussa oppilas vertaa alkuperäistä soivaa mielikuvaansa soitettuun tulokseen.
Hyväksyntä Kiannon mukaan tarkoittaa oman totuuden näkemistä ja sen hyväksy-
mistä lähtökohdaksi seuraavalle yritykselle. Myös Thomas W. Goolsby (1999) näkee
oppilaan itsenäisyyden yhtenä musiikkikasvatuksen tavoitteena. Tähän liittyy oleel-
lisesti oppilaan itsearviointi. Jos oppimisen päämääränä pidetään yksilöllistä ym-
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märtämistä, on oppilaille Gardnerin (1999, 210) mukaan annettava monia erilaisia
mahdollisuuksia esittää ymmärtämystään erilaisissa tilanteissa ja heidän on saata-
va säännöllistä ja hyödyllistä palautetta.

Tämän tutkimusprosessin yhteydessä opetuksen arviointi tapahtuu edellisten
lisäksi käyttämällä apuna pianonsoiton eri ulottuvuuksia, joita soitonopetuksen
monidimensioisessa mallissa (kts. luku 4.7.) esitetään. Arviointi koskee yksittäi-
siä oppimisprosesseja sekä kokonaisuudessaan koko opetusprosessia. Arvioinnis-
sa käytetään apuna gardnerilaisia termejä soitonopetukseen soveltaen.

4.7 Pianonsoiton opetuksen monidimensioinen malli

4.7.1 Mallin kuvaus

Edellä on tuotu esiin pianonsoiton ja sen opettamisen erilaisia näkökulmia. Ope-
tuksessa lähdetään liikkeelle yksilöllisistä tavoitteista ja oppilaan esille tuomista
musiikin merkityksistä. Opetuksen ja tiedon rakentumisen taustalla vaikuttaa kon-
struktivistinen käsitys tiedosta, jonka eri puolia ja sovelluksia pianonsoiton ope-
tukseen käsiteltiin luvussa 3. Pianonsoitossa ja sen opettamisessa ja oppimisessa
on mukana useita eri tietoja ja taitoja. Gardnerin teorian mukaan jokaisella ihmi-
sellä on käytössään vähintään seitsemän erilaista intelligenssiä, joiden yhteyksiä
pianonsoittoon käsiteltiin edellisissä luvuissa. Tässä tutkimuksessa esitetyssä soi-
ton opetuksen mallissa (kuvio 8) Gardnerin eri lahjakkuuksia tai ”älyjä” tarkastel-
laan siinä mielessä miten eri lahjakkuuksien osa-alueita voidaan käyttää apuna
pianonsoitossa ja sen opettamisessa, sekä miten eri lahjakkuudet ovat yhteydessä
pianonsoittotaidon oppimiseen. Kysymyksessä on siis teorian soveltaminen pia-
nonsoiton opetuksen tarpeisiin.



72

Kuvio 8. Pianonsoiton opetuksen monidimensioinen malli

Luonnollisin pianosoitossa mukana oleva lahjakkuuden osa-alue on musikaali-
nen lahjakkuus, joka voidaan määritellä tarkoittamaan musiikin eri osatekijöiden
erottelukykyä. Tämä määritelmä on lähellä Kai Karman (esim. 1986) näkemyksiä
musikaalisuudesta. Tämän tutkimuksen yhteydessä perinteisen musikaalisuuden
määritelmän lisäksi sillä nähdään olevan myös yksilöllinen merkitys, jota selvite-
tään lisää myöhemmin. Musikaalisuus ei kuitenkaan ole ainut taito, jota opetuk-
sessa tulee kehittää ja jota soitossa tarvitaan. Soittaminen vaatii toteutuakseen aina
motorista toimintaa liikuttiin millä soittamisen tasolla tahansa, joten kehollis-ki-
nesteettisten taitojen kehittäminen on yksi soitonopetuksen oleellinen puoli. Mu-
siikin teorian ja nuotinluvun opettelussa tarvitaan myös monia loogis-matemaatti-
seen lahjakkuuteen verrattavissa olevia taitoja. Musiikki sisältää säännönmukai-
suuksia kuten sen muotorakenne, rytmiikka ja nuottikirjoitus osoittavat. Nuotti-
kirjoituksen visuaalisen hahmottamisen apuna on mahdollisesti spatiaalinen lah-
jakkuus, mikä myös tukee nuottikuvan muuntumista auditiiviseksi mielikuvaksi.

PIANON-
SOITTO-

TAITO
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Musiikissa ja sen tekemisessä suurta osaa näyttelevät emootiot ja musiikin he-
rättämät henkilökohtaiset merkitykset. Omien tunteiden käsittelyyn ja omien mie-
lenkiinnon kohteiden etsimiseen vaikuttaa intrapersoonallinen lahjakkuus. Tällä
lahjakkuuden osa-alueella saattaa olla myös suuri merkitys motivaation kehitty-
misessä. Pianonsoitossa on aina mukana tiivis opettaja-oppilassuhde, jossa sekä
opettaja että oppilas heijastelee omia vuorovaikutustaitojaan, mikä liittyy hyvin
läheisesti interpersoonalliseen lahjakkuuteen. Interpersoonallisuuteen liittyvät toi-
sen ihmisen huomioon ottamisen ja ymmärtämisen taidot nousevat esille myös
yhteissoitossa ja konserttitilanteessa, jolloin esiintyjä on vuorovaikutuksessa ylei-
sön kanssa. Pianonsoiton opetukseen liittyy myös hyvin usein laulut ja sanallinen
ilmaisu. Soitonopettajalle kielelliset taidot ovat tärkeitä. Lingvistiset taidot ovat
esillä myös puhuttaessa musiikin tulkinnasta ja musiikista kirjoittamisessa.

Pianonsoiton opettamisen eri osa-alueita ovat nuotinluku, soiton tekniikka,
musiikin tulkinta, soiton harjoittelu, ulkoa soittaminen ja esiintyminen, yhteissoit-
to sekä improvisointi. Näillä eri osa-alueilla jokainen pianonsoittaja yksilöllisesti
käyttää hyväkseen omia eri lahjakkuuksien osa-alueita. Näitä soittamisen eri osa-
alueita voidaan harjoittaa käyttämällä eri työtapoja, joita ovat kuuntelu, laulami-
nen, soittaminen, liikkuminen, musiikin teorian harjoitukset ja soveltava luova
toiminta. Pianonsoiton opetukseen soveltuvat siis samat musiikinopetuksen työta-
vat kuin yleiseen musiikin opetukseen. Jokaisella on yksilöllinen tapa omaksua
tietoa ja opetuksen on tarjottava vaihtoehtoisia lähestymistapoja taitojen kehittä-
miseksi esimerkiksi eri työtapoja käyttämällä. Näistä monista eri ulottuvuuksista
rakentuu pianonsoittotaito ja sen opettamisen monidimensioinen malli (kuvio 8).

4.7.2 Mallin soveltaminen opetukseen

Soitonopetuksen mallin avulla voi tarkastella opetuksen eri osateki-
jöitä ja suunnitella opetusta oppilaan

yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Edellä esitetyssä mallissa on kysymys pianonsoiton opetuksen eri näkökulmista.
Mallilla pyritään näkemykseen, jonka avulla voidaan ottaa huomioon opetuksen
eri puolet ja yksilölliset erot oppimisessa. Mervi Kianto (1998, 61) kokee pia-
nopedagogiikan ongelmana sen, että soittamisessa hyvin pitkällä olevat opiskeli-
jat ovat jo niin syvällisesti omaksuneet esimerkiksi soittamisen tekniikan, etteivät
he opetustilanteessa pysty sitä enää palauttamaan mieleen. Hänen mielestään pe-
dagogiikkaopiskelijoilla ei ole tarkkoja käsitteitä tai nimiä asioille, joista puhu-
taan. Tämän tutkimuksen mallin avulla yritetään valottaa opetuksen eri osa-alueita
opetuksen suunnittelun eriyttämiseksi ja rikastuttamiseksi. Oppilaiden taidot eri
lahjakkuuksien alueilla vaihtelevat, joten mallin avulla voidaan suunnata opetusta
oppilaan tarpeiden mukaan. Mallilla ei missään mielessä viitata siihen, että oppi-
laan olisi oltava lahjakas jokaisella tai edes yhdellä eri lahjakkuuden osa-alueella,
vaan mallin avulla pyritään valottamaan pianonsoittotaidossa vaadittavia erilaisia
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taitoja joita opetuksessa tulisi ottaa huomioon. Soitonopetuksen mallilla pyritään
myös antamaan pianonsoiton opetukseen erilaisia näkökulmia, joka antavat mah-
dollisuuden opetuksen yksilölliseen toteuttamiseen. Christopher Murphyn (1999,
49) mukaan kaikki ovat musikaalisia ja omaavat potentiaalia älylliseen ja kannat-
tavaan sitoutumiseen musiikilliseen toimintaan, ja kasvattajien velvollisuus on
kehittää näitä kykyjä ja herkkyyksiä täyteen mittaansa huolimatta siitä minkälai-
sia muotoja ne saavat.

Gardnerin (1999, 186-187) mukaan moniälykkyysteorian näkökulmaa voidaan
pitää tehokkaan opetuksen lähtökohtana. Tämä lähtökohta tehostaa opetusta Gard-
nerin mukaan ainakin kolmella tavalla: 1. Se antaa erilaisia keinoja opetettavan
aiheen esittelyyn. Opetuksen aloitus on tärkeä opetettavaan asiaan heräävän mie-
lenkiinnon ja omaksumisen kannalta. 2. Näkökulma tarjoaa sopivia analogioita.
Opetuksessa tuntemattomat aiheet voidaan ensin yhdistää oppilaille tuttuihin asi-
oihin, jotta oppiminen helpottuisi. 3. Mallin avulla saadaan esille monia näkökul-
mia opetettavan aiheen ydinkohdista. Opetus voidaan käsittää menestyksekkääk-
si, jos uusia ideoita voidaan käyttää mielekkäästi uusissa tilanteissa. Gardnerin
mukaan ei ole olemassa mitään opetuksen aihetta, joka voitaisiin esittää vain yh-
dellä tavalla.

Koska pianonsoiton opetuksessa on monia eri osa-alueita ja työskentelytapoja,
voidaan opeteltavaa asiaa lähestyä monesta eri näkökulmasta. Uuden soittokappa-
leen opettelu voidaan aloittaa esimerkiksi musiikkiliikuntaan liittyvillä harjoituk-
silla, uusien teoreettisten asioiden tarkastelulla, laulamalla jne.  Gardnerin (1999,
188) mukaan pedagoginen haaste on ottaa selvää mitkä lähestymistavat ovat sopi-
via tiettyjen asioiden ymmärtämiseen.

Koska pianonsoitto on taito, jossa tarvitaan erilaisia kykyjä, on tarpeen kiinnit-
tää huomiota eri osatekijöihin, joista soittotaito muodostuu. Koska oppilaat vaih-
televat kyvyiltään huomattavasti, on eri osaamisen alueet huomioitava opetukses-
sa. Moniulotteinen pianonsoiton opetuksen malli kuvaa soitonopetuksen eri osate-
kijöitä sekä antaa mahdollisuuden sellaiseen opetuksen lähestymistapaan, joka ottaa
huomioon erilaisia tapoja oppia ja lähestyä opeteltavia asioita. Toisella oppilaalla
saattaa olla kaikki soittamisen osa-alueet hyvin hallinnassa, mutta toisella taas
kaikki taidot vaativat lisäharjoitusta. Jollakin oppilaalla on taasen esimerkiksi
musikaalinen ja motorinen puoli hyvin hallussaan, mutta musiikin teoria tuntuu
hyvin hankalalta. Tämä monidimensioinen malli antaa mahdollisuuden opetuksen
suunnitteluun yksilölliset erot huomioon ottaen. Mallia voi katsoa myös opettajan
näkökulmasta siten, että pianonsoiton opettamisessa tarvitaan eri lahjakkuuksien
alalta olevia taitoja. Erilaisten oppilaiden kohtaaminen vaatii interpersoonallisia
kykyjä, jotta yhteistyö onnistuisi. Opetus on myös hyvin kieleen painottuvaa, vaikka
musiikki onkin suurena kommunikaatiovälineenä mukana jne.



75

5 Toimintatutkimuksen tutkimustehtävä
ja sen toteuttaminen

5.1 Tutkimuksen suunnittelu ja kohderyhmien muodostuminen

Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan toimintatutkimusprosessia, joka koski ku-
vionuottimenetelmän toimivuutta ja sopivuutta pianonsoiton alkuopetukseen. Tä-
män tutkimuksen suunnittelu alkoi keväällä 1998, jolloin tutkija tutustui uuteen
kuvionuottimenetelmään Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen järjestämällä
musiikkiterapian koulutusohjelman yleisopintojaksolla. Tämän työn tekijä oli koh-
dannut työssään pianonsoitonopettajana erilaisia ongelmia ja kuvionuotit tuntui-
vat heti ensi näkemältä tervetulleelta vaihtoehdolta soitonopetustyöhön. Kuvio-
nuotit tuntuivat antavan myös paljon erilaisia uusia käytännöllisiä ideoita vaikeak-
si koettujen asioiden opettamiseen. Kuvionuottimenetelmään liittyvään kehittä-
mishankkeeseen liittyen sovittiin tapaaminen Kaarlo Uusitalon ja Markku Kaik-
kosen kanssa Musiikin erityispalvelukeskus Resonaariin. Tästä alkoi toimintatut-
kimusprosessin kehittely, joka koski kuvionuottimenetelmän soveltamista pianon-
soiton opetukseen.

Erityisesti alle kouluikäisten lasten soitonopetuksessa tutkimuksen tekijä oli
kohdannut erilaisia tilanteita, jotka heijastuivat mm. uusien opetuksellisten lähes-
tymistapojen tarpeena. Konkreettisen esitystapansa ansiosta kuvionuotit näyttivät
antavan uusia mahdollisuuksia vastata näihin haasteisiin. Koska opetukseen ha-
keutui kuten aikaisempinakin vuosina alle kouluikäisiä ja ensimmäisen luokan
oppilaita, muodostui luontevasti tutkimuksen yhdeksi kohderyhmäksi pianoryh-
mä, jossa kokeilun alkaessa oli neljä ensimmäisen luokan oppilasta (vuoden jäl-
keen kaksi oppilasta siirtyi muuhun soitonopetukseen) sekä toiseksi kohderyh-
mäksi alle kouluikäiset lapset. Tärkeää oli myös, että kuvionuotit mahdollistivat
myös erityisopetuksen piiriin kuuluvien soittomahdollisuuden, joten tutkimuksen
kolmanneksi kohderyhmäksi muodostui kehitysvammaiset oppilaat. Koska toimin-
tatutkimus on hyvin tiivis prosessi kaikkine suunnittelu, toteutus, aineiston keruu
jne. vaiheineen, ei kovin suurta joukkoa tutkimushenkilöiksi ollut käytännön syis-
tä mahdollista ottaa. Kuten Eskola ja Suorantakin (1999, 61) toteavat, kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyritään kuvaamaan
jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti
mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. Juuri nämä laadullisen tutkimuksen piirteet
kuvaavat tämän tutkimuksen tavoitteita edellä mainittujen kohderyhmien puitteis-
sa.

Keväällä ja kesällä 1998 suunniteltiin soitonopetusta ja valmistettiin uutta ope-
tusmateriaalia toimintatutkimusta varten. Tämän työn tekijä (opettaja-tutkija) suun-
nitteli Kaarlo Uusitalon kuvionuottimenetelmää soveltaen tätä tutkimusta varten

Tutkimuksen kohderyhmissä on mukana alle kouluikäisiä lapsia,
ensimmäisen luokan oppilaita sekä kehitysvammaisia soittajia.
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tasot, joiden avulla kuvionuoteista voidaan siirtyä tavalliseen nuottikirjoitukseen.
Materiaalia tehtiin tutkimusta varten käytännön työssä koettujen ja havaittujen
vaikeuksien ja puutteiden perusteella. Materiaali on rakennettu siten, että sen avulla
edetään kohti perinteistä nuottikirjoitusta oppilaan kyvyt ja yksilöllisyys huomi-
oon ottaen. Tässä kohdin tutkimus yhdistyy kuvionuottimenetelmän kehittämi-
seen, jossa menetelmää sovelletaan eri kohderyhmille ja toimintamuodoille sopi-
vaksi. Uusien kappaleiden sovitustyössä ja tuntien suunnittelussa on ollut mukana
Resonaarin johtaja, musiikkikasvattaja ja -terapeutti Markku Kaikkonen. Syksyllä
1999 on ilmestynyt tästä tutkimushankkeesta syntynyt pianonsoiton oppikirja Pia-
no soikoon! Kuvionuoteista perinteiseen nuottikirjoitukseen.

Syksyllä 1998  alkoi uusi lukuvuosi, jolloin kokeilu laitettiin opetuksen osalta
käyntiin. Opetukseen siis hakeutui alle kouluikäisiä oppilaita, ensimmäisen luo-
kan oppilaita sekä kaksi Down-nuorta. Osa oppilaista jo tiesi etukäteen kuvionuo-
teista ja juuri sen vuoksi halusivatkin aloittaa soittoharrastuksen. Niille vanhem-
mille, jotka eivät vielä kuvionuoteista tienneet, pidettiin tiedotustilaisuus, jossa
kerrottiin uudesta soitonopetusmenetelmästä ja tutkimusprosessista. Samalla ky-
syttiin lupaa saisivatko heidän lapsensa osallistua soittoharrastukseen, jossa käy-
tettäisiin kuvionuottimenetelmää, ja että voisiko tästä opetuksesta kerättyä aineis-
toa sitten käyttää myöhemmin tutkimusaineistona. Vanhemmat antoivat tähän lu-
van. Suurin osa vanhemmista suhtautui hyvin kannustavasti ja ennakkoluulotto-
masti tähän uuteen opetusmenetelmään, muutama hieman epäröiden, mutta kaikki
antoivat suostumuksensa tutkimusmateriaalin keräämiseen tästä opetusprojektis-
ta.

Yhteenvetona todettakoon, että tutkimuksen kohderyhmiä ovat kaksi alle kou-
luikäistä oppilasta (Linda ja Sampo), jotka aloittaessaan olivat 4 ja 6 vuotta, pia-
noryhmä, jossa oli aluksi mukana neljä ensimmäisen luokan oppilasta (Saku, Ire-
ne, Mira ja Taru) sekä kaksi Down-nuorta (Noora ja Arto), jotka olivat soiton aloit-
taessaan 14 ja 16 vuotta. Kokeilussa oli siis yhteensä mukana kahdeksan oppilas-
ta, kolme poikaa ja viisi tyttöä, joiden soittoharrastusta tässä tutkimuksessa ja sen
empiirisessä osassa tarkastellaan. Edellä mainitut nimet on luonnollisesti muutet-
tu tietosuojan vuoksi.

5.2 Tutkimustehtävä ja sen muotoutuminen

Tutkimuksessa tutkitaan kuvionuottien käyttöä pianonsoiton
alkuopetuksessa.

Tutkimuksen päätarkoituksena on tutkia kuvionuottimenetelmän soveltuvuutta
pianonsoiton alkuopetukseen. Tutkimuksen tarkastelun eräinä näkökulmina ovat
sekä opettajan opettamisprosessi että oppilaan oppimisprosessi. Tutkimuksessa
tarkastellaan kuvionuottimenetelmän merkitystä oppilaan soittamaan oppimispro-
sessissa sekä sitä, miten kuvionuotteja voidaan käyttää opettajan opetustyössä pia-
nonsoiton alkeiden opettamiseksi. Toisaalta nämä kaksi asiaa ovat niin kiinteästi
toisiinsa yhteydessä, että niitä on paikoin hankala erottaa toisistaan. Opettajan
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merkitystä oppimisessa voidaan katsoa hyvinkin erilaisista näkökulmista itse opet-
tajan näkemyksen sekä oppimisteoreettisen viitekehyksen mukaan. Tärkein näkö-
kohta tässä tutkimuksessa on kuitenkin kuvionuottien merkityksen tutkiminen
kokonaisvaltaisessa soittamaanoppimisprosessissa, jossa opetuksen ja oppimisen
puolet nivoutuvat tiiviisti toisiinsa. Koska musiikin opetuksessa kokonaisuudes-
saan ja myös pianopedagogiikassa on havaittu erilaisia ongelmakenttiä, on tämän
tutkimuksen eräänä tavoitteena tarkastella, miten kuvionuotit voisivat toimia näi-
den opetuksen ja oppimisen ongelmien helpottajana.

Tässä tutkimuksessa tutkitaan lisäksi sitä, miten kuvionuoteista voidaan siirtyä
tavalliseen nuottikirjoitukseen. Tarkoitus on pohtia, helpottavatko kuvionuotit pe-
rinteisen nuottikirjoituksen omaksumista. Tähän liittyy läheisesti se, miten tutki-
musta varten suunniteltu uusi soiton alkeismateriaali toimi soitonopetus- ja oppi-
misprosessissa.

Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä viitataan musiikin eri mer-
kityksiin sen erilaisille harrastajille sekä myös musiikkiharrastuksen kuntoutta-
viin vaikutuksiin. Tutkimuksessa tutkitaan myös mitä tämä kokeilu on sen eri osa-
puolille, siis oppilaille ja opettajalle yksilöllisesti merkinnyt ja näin ollen millaisia
erilaisia oppimisprofiileita kokeilun puitteissa nousee esille. Tutkimuksen teoreet-
tisessa osassa tuotiin esille pianonsoiton ja sen opettamisen eri puolet, jotka tulivat
kokonaisuudessaan esiin pianonsoiton opetuksen monidimensioisessa mallissa.
Tutkimuksessa on tarkoitus tämän mallin avulla pohtia miten kuvionuotit toimivat
näillä pianonsoiton oppimisen ja opettamisen eri ulottuvuuksilla.

Tutkimuksen ongelmat voidaan esittää tiivistetysti seuraavasti:

1. Minkälaisia opetus- ja oppimisprosesseja syntyi pianonsoiton
alkuopetuksessa kuvionuottimenetelmää käytettäessä tässä
toimintatutkimuksessa?

2. Mitä kuvionuottiopetus merkitsi yksilöllisissä oppimisprosesseissa?

3. Miten opettaja voi käyttää opetuksessaan kuvionuotteja oppilaan
oppimisen tukemiseksi?

3.1. Miten kuvionuotit soveltuvat pianonsoiton eri osa-alueiden
opetukseen ja niiden taustalla vaikuttavien eri taitojen
oppimiseen?

3.2. Miten kuvionuoteista voidaan siirtyä tavalliseen
nuottikirjoitukseen?

Tutkimuksen empiirisessä osassa luvussa 6 pohditaan kuvionuottien osuutta
pianonsoiton taustalla vaikuttavien eri tietojen ja taitojen oppimiseen. Kuvionuot-
tien pedagogista soveltuvuutta ja käyttöä soitonopetuksessa kuvataan luvussa 7.
Tarkat yksilölliset oppimisprosessien kuvaukset ovat luvussa 8, vaikka niihin vii-
tataankin jatkuvasti läpi aineiston käsittelyn. Kuvionuottien yksilöllisten merkit-
yksien pohdinta koskee koko aineiston käsittelyä.
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Tutkimuksen tarkoituksena on siis kuvata erilaisia opetus- ja oppimisprosesse-
ja, joissa käytetään kuvionuotteja. Tarkoitus ei ole verrata kuvionuottimenetelmää
ja muita soitonopetusmenetelmiä toisiinsa. Koska kysymyksessä on toimintatut-
kimustyyppinen työ, on tutkimuksen tavoitteena myös menetelmän kehittäminen
ja siihen liittyvien opetustyön ongelmien parantaminen.

Tutkimustehtävä oli tutkimuksen suunnittelu- ja alkuvaiheessa hyvin yleinen
koskien vain sitä, että tutkimuksessa tutkitaan kuvionuottien käyttöä pianonsoiton
opetuksessa. Tutkimusprosessin edetessä ja aineiston karttuessa huomattiin, että
pianonsoitossa on mukana hyvin erilaisia puolia koskien niin oppilaan kehittymis-
tä, oppilaan tunne-elämää, itse soittotaitoa jne. Tämä kaikki vaikutti tässä tutki-
muksessa esitettyyn pianonsoiton opetuksen malliin ja niin ollen myös aineiston
analyysiin. Lopulta, kun kaikki tutkimuksessa esille tulleet soitonopetuksen puo-
let saatiin nivottua yhteen, muodostuivat lopulliset tutkimustehtävät. Kari Kivi-
niemen (1999, 68) mukaan toimintatutkimuksen reflektiivisen perusotteen myötä
korostuu tutkimuksen eri elementtien, esimerkiksi tutkimustehtävän, teorianmuo-
dostuksen, aineistonkeruun ja aineiston analyysin, prosessinomainen kehittymi-
nen tutkimuksen edetessä, ja että lukuisissa laadullista tutkimusta esittelevissä kir-
joituksissa tuodaan esille, että nämä eri tutkimuksen elementit käytännössä lomit-
tuvat toisiinsa ja ne muotoutuvat vähitellen tutkimuksen kuluessa.

5.3 Toimintatutkimuksen kuvaus ja sen toteutus

Toimintatutkimuksessa korostuu opetuskäytänteiden parantaminen
ja oppilaiden ohjaaminen tasavertaisiksi osallistujiksi.

Eero Tarastin (1992) mukaan taidekasvatukselliset tosiasiat tarvitsevat käsittelyä
myös muunlaisella, pehmeämmällä metodiikalla kuin kokeellisen tutkimuksen
tarjoamat. Näin on erityisesti tukittaessa niitä yhteisö- ja yksilötason ongelmia,
jotka liittyvät taiteen vastaanottamiseen, havaitsemiseen, välittämiseen ja tuotta-
miseen. (Tarasti 1992, 291.) Tämä tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena (ac-
tion research). Toimintatutkimus voidaan määritellä pienimuotoiseksi todellisen
maailman toimintaan puuttumiseksi ja tällaisen intervention vaikutuksien tarkaksi
selvittämiseksi. Toimintatutkimus on tilannesidonnaista, koska se käsittää ongel-
man määrittelyn tietyssä tilanteessa ja yrityksen ratkaista ongelma samassa kon-
tekstissa. Pääasiallinen pyrkimys on parantaa käytäntöä jollakin tavoin. (Cohen &
Manion 1994, 186.) Toisin sanoen toimintatutkimuksen avulla tutkijat ja toimijat
pyrkivät parantamaan sosiaalisia tai kasvatuksellisia käytäntöjään sekä ymmärtä-
mään niitä ja toimintaolosuhteitaan entistä syvällisemmin (Syrjälä 1995, 30). Toi-
mintatutkimuksessa teorioita ei itsenäisesti todisteta oikeiksi ja sitten lisätä käy-
täntöön, vaan teoriat osoitetaan oikeiksi käytännön kautta (Elliott 1991, 69).

Toimintatutkimusta tutkimusmenetelmänä voidaan käyttää, kun tiettyyn on-
gelmaan tietyssä tilanteessa tarvitaan erityistä tietoa tai kun uutta lähestymistapaa
yritetään sisällyttää jo olemassa olevaan systeemiin (Cohen & Manion 1994, 194).
Toimintatutkimuksen kaksi tärkeää lähtökohtaa on a) käytännön, ymmärtämisen
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ja tilanteen parantaminen sekä b) osallistuminen. Toimintatutkimuksen kolme
minimivaatimusta ovat: a) projektin aihe nousee sosiaalisesta käytännöstä, johon
etsitään parannusta b) projekti etenee spiraalimaisesti suunnittelun, toiminnan,
tarkkailun ja pohdinnan kautta sekä c) projektissa on mukana vastuullisia henki-
löitä, jotka kontrolloivat käytännön toimintaa ja osallistumista. (Carr & Kemmis
1986, 165.) Toisaalta ihmisen elämään ja oppimiseen kytkeytyvässä toimintatutki-
muksessa on kyse ennen kaikkea tavasta lähestyä tutkimuskohdetta eikä niinkään
määrätystä tutkimusmenetelmästä. Toimintatutkimus on siis osallistuvaa ja käy-
täntöihin kohdistuvaa. Osallistujat joutuvat pohtimaan käsityksiään, arvostuksi-
aan ja taitojaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Aaltoila & Syrjälä 1999, 14.)

Toimintatutkimuksessa voi olla kysymys myös ammatillisen kokemuksen tut-
kimisesta, joka yhdistää käytännön ja käytännön analyysin yhdeksi tuottavaksi ja
jatkuvaksi kehitysjaksoksi. Kysymyksessä on oppimisprosessi, joka yhdistää käy-
tännön ja käytännön pohdinnan ja jonka tarkoituksena on löytää uusia näkökulmia
tuttuihin ajatusmalleihin. Toimintatutkimus saa aikaan tarpeellisen yhteyden itse-
arvioinnin ja ammatillisen kehittymisen välille.

Prosessissa tärkeitä seikkoja ovat:

1. Prosessi sisältää pohdinnan, toisin sanoen ymmärryksen kehittymisen
2. Prosessi sisältää muutoksia käytännössä, joka tuo esiin ammatillisen

kehittymisen. (Winter 1996, 14.)

Tämän tutkimuksen toimintatutkimus perustuu edellä mainituille toimintatut-
kimuksen ulottuvuuksille. Tässä tutkimuksessa tutkija toimi opettajana eli hän opetti
edellä esitetyille kohderyhmille pianonsoittoa uutta kuvionuottimenetelmää käyt-
täen. Opetuskokeilu alkoi syksyllä 1998 ja jatkui vuoden 1999 loppuun. Kokeilun
kestoksi tuli siis kolme lukukautta puolentoista vuoden ajanjaksolla. Kokeilun ete-
neminen määräsi keston. Esimerkiksi pianoryhmän osalta tutkimuksen aineiston
keruun aikana siirtyminen tavalliseen nuottikirjoitukseen oli tapahduttava, jotta
asiaa koskevaan tutkimusongelmaan voitiin vastata. Kokeilun kestoa arvioidessa
on otettava huomioon myös se seikka, että pianonsoiton oppiminen on useita vuo-
sia kestävä prosessi ja kymmenenkin soittovuoden jälkeen opeteltavaa riittää, jo-
ten soittoharrastuksen tulokset eivät ole lyhyen seurannan jälkeen vielä selvästi
havaittavissa. Vaikeuksia seurannan jatkamiseksi usean vuoden ajan saattaa aihe-
uttaa esim. se että oppilas jostakin syystä haluaa lopettaa harrastuksensa. Tutki-
muksessa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pitkään harrastuk-
sen seurantaan. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa on ns. aineiston kylläänty-
misen vaatimus, jonka mukaan aineistoa on kerättävä niin kauan, ettei uutta tietoa
enää tutkimusongelmien kannalta synny (esim. Eskola ja Suoranta 1999). Tämä
vaatimus näytti näiden tutkimustapauksien osalta täyttyvän, vaikka soitonoppi-
misprosessi jatkui tutkimuksen jälkeenkin.
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Oppilaat kävivät soittotunneillaan kerran viikossa normaalien lukukausien keston
ajan (n. 15-18 opetusviikkoa). Alle kouluikäisten yksityistunnit olivat kestoltaan
15-20 min., Down-lapset olivat tunnilla kahdestaan 40 min. ja pianoryhmän tun-
nin kesto oli n. 45-60 min. Opetus tapahtui sekä Kotkan että Helsingin seudulla.
Tarkempaa tietoa opetuspaikasta ei voi tietosuojan vuoksi antaa.

Toimintatutkimuksessa opettajille tutkijoina tarjoutuu mahdollisuus havainto-
jen tekoon, joka antaa heille erikoista tietoa ja näkemystä. Opettajat voivat havain-
noida asioita läheltä pitkiäkin aikoja. Opettaja-tutkijat voivat ottaa työnsä lähtö-
kohdaksi sellaisia ongelmakohtia ja kehittämishaasteita, joita he kokevat merki-
tyksellisiksi ja tärkeiksi selvittää. Opettajina heillä on mahdollisuus tunnistaa työs-
tään ongelmia ja kehitystehtäviä, joita he tutkijoina pyrkivät ratkaisemaan ja sito-
maan ne laajempaan tieto- ja teoriaperustaan. (Niikko 1996, 29.) Tässä tutkimuk-
sessa opettajalla on mahdollisuus saada ensikäden tietoa ja henkilökohtaista koke-
musta tutkimusaiheestaan ja nähdä se ikään kuin sisältä päin. Näin ei olisi, jos
tutkija toimisi opetustilanteessa ulkopuolisena observoijana. Opetuskokeilusta saatu
tieto liitetään teoriapohjaan, jota edustaa tätä tutkimusta varten laadittu yleinen
pianonsoiton oppimisen ja opettamisen malli.

Heikkisen ja Jyrkämän (1999, 40) mukaan tyypillinen toimintatutkimuksen
tekijä onkin opettaja, joka kehittää työtään. Hannele Niemen (1993, 53) mukaan
omakohtainen tutkimustyö, ennen kaikkea toimintatutkimus, voidaan nähdä väli-
neenä sille, että opettaja oppii tarkastelemaan omaa työtään ja omaa kehitystään
kriittisesti reflektoiden. Niemi jatkaa, että opettajan on koko ajan kyseenalaistetta-
va aikaisempia käytäntöjään ja etsittävä kuhunkin tilanteeseen uusia, paremmin
soveltuvia keinoja. Tässä tutkimuksessa on opettaja-tutkija ottanut käyttöön uu-
den soitonopetusmenetelmän omien opetuskäytäntöjensä parantamiseksi. Lisäksi
kysymys on kokonaan uuden oppilasryhmän (erityisoppilaat) mukaan ottamisesta
opetukseen. Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan pelkästään ole yksin opetta-
jan omien käytänteiden parantaminen, vaan uuden menetelmän tutkiminen, jotta
se voitaisiin ottaa myöhemmin myös laajempaan käyttöön musiikkikasvatuksen
käytänteiden rikastuttamiseksi.

Breslerin (1995) mukaan toimintatutkimuksen merkitys on sidottu sen kykyyn
tuottaa lisääntyvää ymmärrystä, joka johtaa luokkahuoneen toiminnan paranemi-
seen. Tässä tutkimuksessa ymmärtämisen kautta pyritään parantamaan pianonsoi-
ton opetuksen käytäntöä. Bresler (1992) toteaa, että ehkä liian suuri osa musiikki-
kasvatuksen tutkimuksesta on musiikillisten taitojen ja tiedon psykologista tutki-
musta, ja liian vähän on tutkittu opetussuunnitelman muutosta ja musiikin opetus-
ta. Tässä kuvionuottitutkimuksessa tutkitaan uutta opetusmenetelmää ja soiton-
opettamista, mutta kehityksellinen näkökulma on liitetty siihen, koska se on ope-
tuksen kannalta hyvin oleellinen ja määräävä tekijä. Tällä toimintatutkimuspro-
sessilla toivotaan olevan vaikutusta myös yleisempiin opetuksen taustalla vaikut-
taviin arvoihin ja olettamuksiin sekä niiden merkitysten pohdintaan, jotta opetta-
jat pystyisivät ymmärtämään toimintansa tarkoitusta ja tätä kautta parantamaan
myös käytänteitä.
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Syklisyys on toimintatutkimuksessa yksi sen oleellisimmista piirteistä. Toimin-
tatutkimuksessa korostetaan kehitettävän toiminnan etenemistä suunnittelun, toi-
minnan, havainnoinnin ja reflektoinnin spiraalimaisena kehänä (Kiviniemi 1999,
myös Carr & Kemmis 1986). Tämän toimintatutkimuksen yhteydessä toteutuu
edellä mainittujen vaiheiden läpikäyminen, ja reflektoinnin myötä kuvionuotti-
menetelmän edelleen kehittäminen työyhteisössä on jatkuvassa prosessissa. Sa-
maan aikaan kuvionuottimenetelmä on Resonaarin eri yhteistyötahojen kautta löy-
tänyt paikkansa niin musiikkikasvatuksen kuin musiikkiterapian piirissä (esim.
Kaikkonen & Uusitalo 2000). Seuraavassa kuviossa 9 on yhteenvetona tutkimuk-
sen toteutuksen ajallinen eteneminen.

Kuvio 9. Tutkimuksen toteutuksen ajallinen eteneminen

Uusimmat opetukseen ja toimintatutkimukseen liittyvät kirjoitukset (esim. Nie-
mi 1999; Huttunen ja Heikkinen 1999) tuovat esiin tämänkaltaisen tutkimuspro-
sessin demokraattisen luonteen. Oppilaita koetetaan vahvistaa (empowerment)
kasvuun tasavertaisiksi osallistujiksi ja asioihin vaikuttajiksi. Tätä kautta eri taho-
jen näkemykset huomioidaan käytänteiden parantamiseksi ja ongelmien ratkaise-
miseksi. Vaikka tässä toimintatutkimusprosessissa opettaja oli suunnitellut ope-
tuksen raameja ja oppimateriaalia etukäteen, saivat oppilaat vaikuttaa valintoihin
ja opetuksen etenemiseen soittotunneillaan. Oppilaita pyydettiin usein valitsemaan
erilaisista toimintamuodoista itselleen tarkoituksenmukaisimman, esimerkiksi
improvisoinnin, yhteissoiton tai soitettavan kappaleen. Kuitenkin kaikki työmuo-
dot palvelivat samaan aikaan soittotaidon kehittymistä ja oppilaan yleistä musii-
killista kasvua. Yksilölliseen opetuksen etenemiseen vaikutti myös se, että oppi-
laat saivat itse päättää kotitehtävien määrän. Kaikki tapahtui kuitenkin tiettyjen
rajojen puitteissa, koska oppilaat oppivat ymmärtämään, että oppimisen etenemi-
seksi soittotehtäviä tuli olla, ja tiettyjä taitoja tuli hankkia, jotta etenisi harrastuk-
sessaan. Prosessin aikana oppilaat esimerkiksi oppivat itse tietämään milloin van-
ha soittokappale oli riittävän pitkällä, että voitiin siirtyä uuteen soittoläksyyn. Täl-
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lä pyrittiin vaikuttamaan oppilaiden kasvuun oman oppimisprosessin tuntijoina ja
korostamaan oman vastuun merkitystä oppimisessa ja omien valintojen tekemi-
sessä. Opettajan roolina oli toivottavasti tukea näitä prosesseja. Demokraattinen
näkemys tukee myös sellaista konstruktivistista näkemystä, jota tämän tutkimuk-
sen yhteydessä ollaan esitetty.

5.4 Tapaustutkimus toimintatutkimuksen osana

Tutkimuksessa kuvataan mm. neljää erilaista oppimis-
ja opetusprosessia.

Case-tyyppinen tutkimus on vakiintunut musiikkiterapian erääksi tärkeäksi tutki-
musmenetelmäksi. Case-tutkimus liittyy yleensä jonkin terapiaprosessin kuvauk-
seen, jossa terapeutti toimii myös tutkijana. Tapaustutkimus on täysin paikallaan,
koska jokainen terapiaprosessi on erilainen ja vain terapeutti voi syvällisesti asi-
akkaansa kanssa tietää mitä terapiassa ja heidän välisessä suhteessaan (oleellinen
seikka edistymisen kannalta) tapahtuu. Kimmo Lehtonen (1995, 25-26; 1996, 117)
on luonut ei-objektiivisen tietämisen mallin, jota terapeutti käyttää tutkiessaan te-
rapiaprosessia. Siinä ei vallitse selvää eroavaisuutta subjektin ja objektin välillä,
vaan tutkiva subjekti on osa sitä realiteettia, jota se kokee. Avainasemassa tietä-
misaktissa on subjektin elämys objektista, joka perustuu eräänlaiseen jälleentun-
temiseen ja osittaiseen identiteetin kokemiseen. (emt.)

Musiikkiterapian tutkimuksen, yleisen kasvatustieteen sekä erityispedagogii-
kan alueilla tapaustutkimus on vakiinnuttanut oman paikkansa laadullisen tutki-
muksen vaihtoehtona. Tapaustutkimuksen yksiselitteinen määritteleminen on vai-
keaa, mutta sitä kuvaa hyvin termit yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus, monitietei-
syys, luonnollisuus, vuorovaikutus, mukautuvaisuus sekä arvosidonnaisuus. Yin
määrittelee tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, joka monenlaista to-
distusaineistoa käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai ilmiötä sen omassa ympä-
ristössä, josta ilmiötä ei ole selvästi erotettavissa. Olennaista on, että tapaustutki-
mus kohdistuu nykyisyyteen ja että se tapahtuu todellisessa tilanteessa, jota tutkija
ei voi keinotekoisesti järjestää esim. kokeelliseksi asetelmaksi. (Syrjälä 1988b, 7-
8.)

Tapaustutkimuksessa tutkija ja tutkittavat ovat vuorovaikutuksessa keskenään,
mikä on keskeinen tekijä tutkimusaineistoa koottaessa. Tutkijan ja tutkittavan vä-
linen rooli ei ole selvästi erotettavissa toisistaan (vertaa Lehtosen tietämisen malli
edeltä). Tutkittavat eivät ole esineellistettyjä objekteja vaan tuntevia, toimivia ja
osallistuvia subjekteja. Myös tutkija on mukana hankkeessa omine subjektiivisine
kokemuksineen. (Syrjälä 1988b, 9.)

Tapaustutkimus kohdistuu useimmiten tietyssä tilanteessa olevaan yksilöön,
ryhmään, instituutioon tai laajempaan yhteisöön. Tarkastelunäkökulmana ovat täl-
löin tilanteeseen osallistuvien ihmisten näkemykset ja kokemukset tietyistä teois-
ta, toiminnoista tai ilmiöistä, ts. niiden välitön merkitys osallistujille. Tutkimusin-
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tressinä ovat siis sosiaalisen maailman inhimilliset merkitykset. Koulussa tapaus-
tutkimus voidaan liittää luontevasti opetuksen kehittämiseen, jolloin sen avulla
voidaan tutkia myös toiminnan suunnittelemattomia seurauksia. (Syrjälä & Num-
minen 1988, tiivistelmä.)

Erilaiset tapaustutkimukset eroavat toisistaan tavoitteensa ja toteutuksensa pe-
rusteella. Toimintatutkimuksena toteutettavassa tapaustutkimuksessa on oleellista
tutkijan vaikuttaminen omaan käytäntöönsä ja tutkittavana olevan ilmiön kehittä-
minen palautteen avulla, joka voi suunnata ilmiötä uudelleen. (Syrjälä & Nummi-
nen 1988, 23.) Tässä kuvionuottimenetelmää tarkastelevassa tutkimuksessa on
kysymys uuden menetelmän soveltamisesta käytäntöön ja sen tutkimisesta sekä
edelleen kehittämisestä. Uutta menetelmää haluttiin kokeilla soitonopetuksessa
koettujen erilaisten ongelmien myötä. Onhan kuvionuotit kehitetty siksi, että alun-
perin musiikkiterapian piirissä ongelmana oli, että kaikille kohderyhmille ei löy-
tynyt sopivaa soittomateriaalia perinteisen nuottikirjoituksen monimutkaisuuden
vuoksi. Tässä kokeilussa tutkija toimi samalla opettajana tai opettaja tutkijana,
joka teki tutkimusta kuvionuottimenetelmän soveltumisesta opetukseen. Opetta-
ja-tutkijan sekä oppilaiden välillä vallitsi tiivis vuorovaikutus, jossa oppilaat oppi-
vat opettajaltaan ja opettaja oppilailtaan. Näin opettaja sai uutta tietoa kuvionuot-
timenetelmän mahdollisuuksista ja kehitti ammatillista osaamistaan tämän pro-
sessin myötä. Aineistoa kerättiin jatkuvasti opetuksen yhteydessä. Tutkimusme-
netelmäksi muodostui edellisen perusteella toimintatutkimuksena toteutettu tapa-
ustutkimus. Case study -tyyppisiä kuvauksia tässä tutkimuksessa on neljä. Piano-
ryhmää tarkastellaan omana yksikkönään samoin kuin Down-nuorten opetusta-
kin, koska tunnit tapahtuivat ryhmäopetuksena ja opetus eteni hyvin voimakkaasti
ryhmän ehdoilla. Ryhmien sisällä voidaan kuitenkin erotella oppilaiden yksilölli-
siä oppimisprosesseja. Kahden alle kouluikäisen oppilaan kohdalla esitetään yk-
sittäisen oppilaan oppimisprosessin kuvaukset omina tapauksinaan.

Toimintatutkimuksen ja tapaustutkimuksen lisäksi tämä tutkimus on myös seu-
rantatutkimus, jossa tarkastellaan oppilaiden soittotaidon etenemistä puolentoista
vuoden ajan. Tutkimus on aloitettu tilanteesta, jossa oppilailla ei ollut soittotaitoa
ja soittamaan oppimisen kehittymistä seurattiin tietty ajanjakso.
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Kuvio 10. Aineiston keruun ajallinen eteneminen

5.5 Tiedonhankintamenetelmät ja tutkimuksen aineisto

elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
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Tutkimuksen aineisto koostuu opettajan päiväkirjoista, oppituntien
videoinneista, kyselylomakkeista sekä vanhempien

ryhmähaastatteluista.

Toimintatutkimuksessa aineiston koonti on yhteydessä tutkittavaan tilanteeseen ja
sen tarjoamiin luonteviin mahdollisuuksiin kerätä tietoa. Käytettävät menetelmät
ovat samoja kuin muissakin laadullisissa lähestymistavoissa. (Syrjälä 1995, 43.)
John Elliott (1991, 77-83) esittelee erilaisia tekniikkoja ja metodeita, joiden avulla
voi kerätä tietoa toimintatutkimuksesta. Päiväkirjan jatkuva pitäminen on toimin-
tatutkimuksessa hyödyllistä. Sen tulisi sisältää ei vain puhdasta faktatietoa tilan-
teista vaan myös henkilökohtaisia selontekoja havainnoista, tunteista, reaktioista,
tulkinnoista jne. Havainnot tunteista, asenteista ja motiiveista asioita kohtaan aut-
tavat palauttamaan mieleen tilanteen ja sen olosuhteet.

Profiilikuvaukset antavat kuvan tilanteesta tai henkilöstä tietyllä ajanjaksolla.
Opetustilanteesta voidaan tehdä kuvaus tietystä tunnista tai tiettyjen oppilaiden
käyttäytymisestä. Valokuvien avulla voidaan saada visuaalisia näkökulmia tilan-
teisiin. Oppituntien videointi tai nauhoitus on myös yksi tapa kerätä tietoa toimin-
tatutkimuksessa. Haastattelujen avulla voidaan saada hyödyllistä tietoa tutkimuk-
seen osallistuvien kokemuksista. Haastattelut voivat olla strukturoituja, puolistruk-
turoituja tai informaaleja. Tutkimuksessa voidaan käyttää myös erilaisia kyselylo-
makkeita ja listoja.

Triangulaation ideana on kerätä erilaista havaintotietoa erilaisista näkökulmis-
ta ja sen jälkeen vertailla niitä keskenään. Tietoa voidaan saada haastatteluista,
kirjoitetuista raporteista, valokuvista jne. Vertailtaessa erilaisia tietolähteitä kes-
kenään olisi huomiota kiinnitettävä siihen miten ne eroavat toisistaan tai mistä ne
ovat samaa mieltä tai erimieltä. Todistusaineiston triangulaatio on hyvä pohja ana-
lyyttisen muistion tekemiseen, jonka Elliott esittää viimeisenä tiedonhankintame-
netelmänä. Analyyttisessä muistiossa tehdään kerätystä tiedosta systemaattista.

Tässä tutkimuksessa aineistoa kerättiin edellä mainituilla tavoilla. Aineiston
keruun ajallinen eteneminen on esillä kuviossa 10.
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Tämän tutkimuksen opetuskokeilun aikana jokaisen tunnin jälkeen kirjoitettiin
raportti tunnilla tehdyistä ja tapahtuneista asioista joko välittömästi tunnin jälkeen
tai heti kun se oli mahdollista, mutta lähestulkoon aina samana päivänä, kun tunti
pidettiin. Näin muodostuivat toimintatutkimuksen päiväkirjat. Koko kokeilun ai-
kana oppitunteja oli yhteensä 189, joten raportteja oppitunneista on yhtä monta.
Lisäksi päiväkirja-aineisto käsittää 11 raporttia oppilaiden erilaisista konserttiti-
lanteista. Tutkimuspäiväkirjoissa pyrittiin mahdollisimman tarkasti kuvaamaan
oppitunneilla tapahtuneet ja tehdyt asiat, oppilaiden reaktiot tunnin tapahtumiin ja
oppilaiden oppimiseen liittyvät seikat, opettajan huomioita opetettavista asioista
ja niiden toimivuudesta sekä kaikenlaisia muita huomioita, jotka liittyivät tuntei-
hin ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Tutkimuspäiväkirjat toimivat tutkimuk-
sen aikana myös muussakin kuin tutkimustarkoituksessa, koska niiden avulla opet-
taja pystyi helposti palauttamaan mieliin edellisen tunnin tapahtumat opetusta suun-
niteltaessa. Päiväkirjoja kirjoittaessa opettaja jatkuvasti joutui amaan aikaan poh-
timaan opetuksen kulkua ja arvioimaan sen etenemistä ja tekemään johtopäätök-
siä kesällä tehtyjen suunnitelmien soveltuvuudesta. Toimintatutkimukselle tyypil-
linen arviointi ja opetuksen kehittäminen oli siis mukana jokaisella tunnilla.

Lisäksi oppitunteja videoitiin. Videointi tapahtui jokaisen kohderyhmän osalta
kokeilun alussa, keskivaiheilla ja lopussa, joten tästä materiaalista voi seurata op-
pilaiden edistymistä. Yhteensä videoituja oppitunteja on 32, joista koostuu video-
nauhaa noin 20 tuntia. Tunneilla ei ollut mukana ulkopuolista kuvaajaa, vaan vi-
deokamera asetettiin jalustalle siten, että se kuvasi pianon ääressä tapahtuneet ope-
tustilanteet ilman, että opettaja puuttui siihen muuten kuin laittoi äänityksen pääl-
le tunnin alussa ja sammutti sen tunnin päätyttyä. Aluksi oppilaat reagoivat kame-
raan ja kysyivät mikä se oli, mutta muutaman kerran jälkeen siihen ei juuri kiinni-
tetty huomiota. Luultavasti ulkopuolinen kuvaaja olisi vaikuttanut tunnin kulkuun
enemmän, mutta siten olisi saatu tarkempia ja yksityiskohtaisempia kuvia tuntien
tapahtumista. Videonauhat toimivat suureksi osaksi aineiston käsittelyssä muistin
tukena. Nauhalta on hyvä aineistoa analysoidessa kerrata tunnin tapahtumia ja
tunnelmia. Joskus kirjoittamalla on hyvin vaikea kuvata tiettyjä soittotunnin ta-
pahtumia, esimerkiksi soittajan soittosuoritusta tai improvisaatiota, mutta videol-
ta on sekä kuultavissa että nähtävissä nämä soittotapahtumat. Lisäksi opettaja nä-
kee videolta paljon sellaista, johon ei välttämättä ole tunnin kuluessa kiinnittänyt
huomiota. Monet ryhmätuntien kommentit ovat voineet mennä ohi opettajan kor-
vien. Musiikin tutkimuksessa video on oiva apuväline, koska sen avulla voi taltioi-
da soittotapahtuman, josta ei ilman videota jäisi muuta konkreettista dokumenttia,
kuten esimerkiksi lapsen piirustuksista jää.

Tämän lisäksi oppilaiden vanhemmille tehtiin jokaisen lukukauden loputtua
kirjallinen kysely harrastuksen etenemisestä. Kyselyä aina hieman muokattiin har-
rastuksen edetessä palvelemaan paremmin kokeilun etenemistä. Viimeisin kirjal-
linen palaute on liitteenä (kts. liite 1). Yhteensä vanhempien kyselylomakkeita
kertyi koko kokeilun ajalta 22. Kysely tehtiin vanhemmille monestakin syystä.
Kokeilussa oppilaiden vanhemmat näyttelivät hyvin merkittävää roolia, koska he
olivat tunneilla hyvin tiiviisti mukana. Useimmat vanhemmista olivat jatkuvasti
mukana pianotunnilla ja seurasivat mielenkiinnolla oppilaiden edistymistä. Lisäk-
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si vanhemmat näkivät soittoharrastuksesta sen puolen, johon opettajalla ei ollut
mahdollisuutta kurkistaa, nimittäin kotiharjoitteluun ja suhtautumiseen musiik-
kiin vapaa-aikana. Suurin osa-oppilaiden vanhemmista oli itse harrastanut pia-
nonsoittoa ja seurannut tämän tutkimuksen oppilaiden vanhempien sisarusten soit-
toharrastusta, joten myös tästä syystä he pystyivät arvioimaan lastensa soittohar-
rastusta.

H. J. Rubin & I. S. Rubin (1995, 1) pitävät kvalitatiivista haastattelua suurena
seikkailuna, jossa jokainen haastattelun askel tuo uutta tietoa ja avaa ikkunan koh-
taamiesi ihmisten kokemuksiin. Heidän mielestään kvalitatiivinen haastattelu on
tie sen selvittämiseen, miten muut kokevat ja tuntevat maailmansa. Haastattelun
avulla voi ymmärtää kokemuksia ja tapahtumia, joissa ei itse ole osallisena. (emt.)
Vanhempien näkemys lapsensa harrastuksesta saattaa olla hyvin erilainen kuin
opettajan tai itse oppilaan.

Kvalitatiivinen haastattelu on tutkimusväline, jonka avulla tavoitteellisesti opi-
taan ihmisten tunteista, ajatuksista ja kokemuksista. Haastattelussa kerätään tie-
toa, jonka tutkija analysoi ja jakaa myöhemmin muiden kanssa tutkimusraporttien
kautta. Tutkija ohjaa haastattelun kulkua ja esittää kysymyksiä haastateltavalle ja
vaatii häntä tarkastelemaan näitä seikkoja syvällisesti. Tutkija rohkaisee haastatel-
tavaa kertomaan yksityiskohtaisesti tapahtumista, joita he ovat kokeneet. Kvalita-
tiivinen haastattelu ei ole kuitenkaan pelkästään joukko erityisiä taitoja, vaan se
on myös filosofia, tapa oppia. Yksi tämän filosofian piirteistä on, että ymmärtämi-
nen saavutetaan rohkaisemalla ihmistä kuvaamaan maailmaansa hänen omin ter-
mein. Toinen elementti on, että haastattelu tuo mukanaan sekä haastattelijaa että
haastateltavaa koskevan, molempia velvoittavan suhteen. Kolmanneksi tämä filo-
sofia auttaa määrittelemään sen, mikä on tärkeää ja eettisesti hyväksyttävää, ja se
auttaa luomaan standardeja tutkimuksen laadun arvioimiselle sekä haastattelusuh-
teen humaanisuudelle. (Rubin & Rubin 1995, 2.)

Haastattelun tavoitteena on siis selvittää mitä jollakin henkilöllä on mieles-
sään. Haastattelu tehdään, jotta saataisiin selville asioita, joita ei voida havainnoi-
da suoraan. Tällaisia ovat tunteet, ajatukset, tavoitteet, aikaisemmat tapahtumat
sekä tilanteet, jotka eivät tapahdu sellaisenaan havainnoijan ollessa läsnä. Haastat-
telun avulla voidaan tarkastella toisen henkilön näkökulmia ikään kuin sisältä-
päin. (Syrjälä 1988a, 94.) Kun puolitoista vuotta tai oikeastaan kolme lukukautta
oli kuvionuottikokeilua takana, oli aika tehdä vanhempia haastattelemalla katsaus
heidän syvempiin ajatuksiinsa kuvionuoteista ja lapsen soittoharrastuksesta.

Loppuhaastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina tai keskusteluina. Ryhmä-
haastattelulla on eräitä etuja muihin vapaamuotoisiin haastattelutyyppeihin, lähin-
nä yksilöiden teemahaastatteluun verrattuna. Varsinkin kun ollaan kiinnostuneita
haastateltavien mielipiteistä ja kulttuurisista jäsennyksistä, haastateltavien tutki-
jaan kohdistamat odotukset vaikuttavat yksilöhaastatteluissa tavalla, jota on ana-
lyysissa vaikea ottaa huomioon. Samoin haastattelijan vaikutus siihen, mitä asioi-
ta tuodaan esille ja millä tavalla, on helposti liian suuri. Ryhmähaastattelu on yksi
tapa pyrkiä ratkaisemaan näitä ongelmia. Ryhmähaastattelussa haastateltavat kont-
rolloivat toisiaan. Ryhmähaastattelun etuihin kuuluu myös se, että sen avulla saa-
daan yhdessä istunnossa haastateltua  useita ihmisiä. (Sulkunen 1990, 264.) Tä-
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Sulkunen (1990, 264-265) erottelee erilaisia ryhmähaastattelujen lähestymis-
tapoja, joista yhtenä hän mainitsee faktuaaliseen informaatioon keskittymisen, jolla
hän tarkoittaa, että silloin kun haastateltavia yhdistää jokin harrastus tai jonkin
ryhmän jäsenyys, ryhmän kontrolloiva vaikutus voi olla olennainen: jos yhteiset
kokemukset tekevät käyttäytymisestä julkista, sitä on vaikea salailla, ja unohtami-
sen ja väärin ymmärtämisen vaikutukset vähenevät, kun henkilöitä haastatellaan
yhdessä. Kuvionuottikokeilussa mukana olleiden lasten vanhempia yhdisti tämä
harrastus. Kokemusten jakaminen toisten kanssa todennäköisesti vahvisti jokai-
sen mielipiteitä asiasta ja antoi niille uskottavuutta.

Tätä tutkimusta varten tehtiin kaksi ryhmähaastattelua, 19.12.1999 ja 20.12.1999.
Ensimmäiseen haastatteluun osallistuivat Lindan äiti ja Sammon äiti, sekä tietysti
tutkija. Haastattelu tapahtui Lindan kotona, johon hänen äitinsä tutkijan ja haasta-
teltavat ystävällisesti kutsui. Haastattelu tapahtui rauhallisessa huoneessa, jossa
muut perheenjäsenet eivät häirinneet. Haastattelu kesti n. 37 minuuttia. Keskuste-
lu videoitiin, ja nauhoitettiin myöhemmin c-kasetille, josta se litteroitiin.

Toiseen haastatteluun osallistuivat Sakun äiti, Nooran äiti, Irenen äiti sekä Noora
ja Nooran isä, mutta nämä kaksi viimeksi mainittua eivät osallistuneet keskuste-
luun. Tämän lisäksi tähän haastatteluun oli kutsuttu mukaan Nooran ja Arton eri-
tyisopettaja Tuula (nimi muutettu) heidän koulustaan, joka myös itse oli soittanut
pianoa kuvionuottimenetelmää käyttäen. Hän pystyi arvioimaan Nooran ja Arton
oppimista heidän muihin taitoihinsa nähden kokeilun ulkopuolisena, mutta Noo-
ran ja Arton tuntien. Lisäksi hänellä oli myös tuntumaa kuvionuoteista omakohtai-
sen kokemuksensa kautta. Haastattelun piti olla alun perin muutamaa päivää ai-
kaisemmin. Vanhemmat alkoivat kuitenkin perua osallistumisiaan, koska sovittu
aika muodostui hankalaksi. Sakun äiti ehdotti, että siirtäisimme haastattelun jo-
honkin muuhun päivään. Soitin kaikille haastatteluun kutsutuille ja sovimme tä-
män uuden päivän, joka sopi kaikille. Valitettavasti Arton vanhemmat eivät tästä
huolimatta saapuneet. Haastattelu otettiin videolle ja nauhoitettiin jälkeenpäin c-
kasetille, josta litterointi tapahtui videonauhaa apuna käyttäen. Haastattelutilan-
teessa osallistujat istuivat pöydän ääressä. Koska haastateltavat olivat jännittynei-
tä, päätti erityisopettaja pitää pienen rentoutumisharjoituksen ennen aloitusta.
Kaikki osallistuivat tähän. Haastattelu kesti n. 30 minuuttia.

Haastatteluja varten tutkija oli laatinut keskustelun aiheista rungon (kts. liite
2.), jota haastatteluissa voisi väljästi seurata. Tutkijan toivomuksena oli, että kes-
kustelussa mukana olleet alkaisivat kuitenkin keskustella keskenään, jotta tilanne
ei olisi vain tutkijan esittämiin kysymyksiin vastaamista. Mitä pidemmälle mo-
lemmat haastattelut etenivät sitä rohkeammin syntyi oma-aloitteista keskustelua
kuvionuottiharrastuksen ympärille. Haastattelurunko toimi onnistuneesti keskus-
telun aiheiden virittäjänä. Haastattelujen toteuttaminen ja vanhempien ottaminen

män tutkimuksen osalta ryhmähaastattelu palveli tarkoitustaan, koska siinä halut-
tiin tietää vanhempien mielipiteitä soittoharrastuksesta. Uusia ajatuksia ja niiden
esille tuomista saattoi auttaa muiden mielipiteiden kuuleminen. Oleellista tutki-
muksen kannalta ei olisi ollut haastatella jokaista vanhempaa erikseen, koska tut-
kimus pääosin keskittyy opetus- ja oppimistilanteisiin.
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mukaan oli tämän tutkimuksen yhteydessä luontevaa, koska tutkija oli koko tutki-
musprosessin ollut tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa, ja vanhemmista oli
tullut pitkän ajanjakson kuluessa tutkijalle läheisiä ihmisiä. On selvää, että ilman
vanhempien osallistumista opetukseen joko tunnilla ollen tai muuten tutkijan kanssa
tuntien yhteydessä keskustellen, ei vanhempien haastattelu olisi ollut mielekäs
tapa hankkia tietoa tästä tutkimusprosessista.

Ajallisesti (kts. kuvio 10) aineiston keruu sijoittui koko opetuskokeilun ajalle
siten, että tutkimuspäiväkirjoja on jokaiselta kokeilun oppitunneilta, mutta vide-
oinnit sijoittuvat eri jaksoihin kehityksen seuraamista ajatellen. Vanhemmille teh-
tiin kirjallinen kysely aina lukukausien lopussa ja kokeilun päätteeksi ryhmähaas-
tattelu.

Opetustilanteista otettiin myös muutama valokuva, joiden tarkoituksena on antaa
mielikuva konkreettisista toimintatilanteista. Näistä kaikista edellä mainituista ai-
neistomuodoista muodostuu tämän tutkimuksen tutkimusaineisto, mikä on esillä
tiivistetyssä muodossa kuviossa 11.

Päiväkirjat 189 oppituntiraporttia, 11 konserttiraporttia 

Aineiston videointi 32 yksilö- tai ryhmätuntia, ryhmähaastattelut 

Vanhempien kirjallinen palaute 22 kyselylomaketta 

Ryhmähaastattelut 2 haastattelua: 37 min. ja 30 min. 

Valokuvat 9 kpl 

 

Tutkimuksen aineiston analyysi noudattaa aineistolähtöisen
teorianmuodostuksen vaiheita.

Kuvio 11. Tutkimuksen aineisto

5.6 Aineiston luokittelu ja analyysi

Tämän tutkimuksen pääaineiston muodostivat opettajan tutkimuspäiväkirjat 189:ltä
opetuskerralta ja 11 konserteista. Tämän toimintatutkimuksen yhteydestä saadun
kvalitatiivisen aineiston käsittely aloitettiin sen lukemisella. Kun aineistoa oli huo-
lellisesti luettu läpi,  kokonaiskuva aineistosta muodostui luokittelua ja analyysia
varten riittävän vahvaksi. Aineiston koodaus tai luokittelu voidaan aloittaa mones-
ta eri näkökulmasta. Coffeyn ja Atkinsonin (1996, 31-32) mukaan yksi aineiston
kategorisoimisen lähtökohta voi olla tutkimuksen teoreettinen tai käsitteellinen
viitekehys, jolloin aineisto koodataan pääkäsitteiden tai teoreettisten ideoiden pe-



89

rusteella. Myös Alasuutari (1999, 40) painottaa teoreettis-metodologista lähtökoh-
taa, jonka mukaan havaintojen pelkistämisessä aineistoa tarkastellaan vain tietys-
tä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta, jolloin kiinnitetään huomiota vain sii-
hen mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun kan-
nalta olennaista, vaikka aineistoa voitaisiinkin tarkastella monestakin eri näkökul-
masta.

Altrichter, Posch ja Somekh (1993, 124) erottavat aineiston koodauksessa kak-
si tapaa, joita ovat deduktiivinen ja induktiivinen metodi. Deduktiivisessa aineis-
ton käsittelyssä kategoriat valitaan tutkijan teoreettisen tiedon pohjalta, ja tällöin
kategoriat ovat itsenäisiä suhteessa aineistoon. Induktiivisen näkemyksen mukaan
kategoriat valitaan aineiston tarkastelun ja aikana ja sen jälkeen, jolloin kategoriat
nousevat aineistosta. Altrichterin, Poschin ja Somekhin (1993) mukaan toiminta-
tutkimuksessa on käytännöllistä käyttää näiden molempien menetelmien sekoi-
tusta.

Tämän tutkimuksen opetuskokeilun aikana tutkijalle muodostui alustava käsi-
tys siitä, että pianonsoittotaidon moniulotteisuuden vuoksi aineiston käsittelyä
varten tarvitaan malli pianonsoitosta, jonka avulla kokeilusta saatua aineistoa voi-
daan tarkastella. Aineistolähtöinen teoria (grounded theory) johdetaan induktiivi-
sesti sitä esittävästä ilmiön tutkimuksesta, mikä tarkoittaa, että teoria on löydetty,
kehitetty ja alustavasti todennettu ilmiötä koskevan systemaattisen aineiston ke-
ruun ja aineiston analyysin kautta (Strauss & Corbin 1990, 23; myös Glaser &
Strauss 1967). Tämän tutkimuksen teorian muodostuksesta voidaan siis löytää ai-
neistolähtöisen teorianmuodostuksen piirteitä. Toisin sanoen aineiston analyysi
on tiiviissä yhteydessä teorianmuodostukseen. Aineistolähtöiset teoriat voidaan
aina jäljittää siihen aineistoon, josta ne syntyivät sen keruun ja analysoinnin kaut-
ta, jossa analyysin tekijä oli ratkaiseva vuorovaikuttaja. Toisaalta aineistolähtöiset
teoriat ovat hyvin joustavia, koska ne vaativat jatkuvaa tarkastelua sopivatko ne
uusiin tilanteisiin vai eivät. Aineistolähtöisten teorioiden muodostuksessa teorian
tulee sopia yhteen aineiston kanssa. (Strauss & Corbin 1994.)

Strauss ja Corbin (1990) (kts. myös Karila 1999) jakavat aineiston analyysin
kolmeen vaiheeseen, joita ovat avoin koodaus, akselikoodaus ja selektiivinen koo-
daus. Avoimella koodauksella tarkoitetaan, että tutkimusideoiden perusteella han-
kittua aineistoa tarkastellaan luokittelemalla jokainen tapahtuma niin moneen ka-
tegoriaan kuin aineisto antaa mahdollisuuden. Akselikoodauksen vaiheessa tutkija
alkaa jäsentää ilmiötä kiinnittämällä huomiota kategorian eri ominaisuuksiin, di-
mensioihin, olosuhteisiin jne. Näin kunkin kategorian teoreettiset ominaisuudet
alkavat hahmottua. Keskeisen aineiston keräämisen ja analysoimisen jälkeen ka-
tegoriat integroidaan muodostamaan aineistolähtöinen teoria (grounded theory).
Tätä kutsutaan selektiivisen koodauksen vaiheeksi.

Tässä tutkimuksessa aineiston kategorisointi tapahtui ensin luokittelemalla
opetuspäiväkirjoista tunneilla tehdyt harjoitukset ja toiminnat pianonsoiton osa-
alueiden ja musiikinopetuksen työtapojen mukaan. Aineiston luokittelun yhtey-
dessä näistä tehtiin taulukko, joista ilmeni osa-alueiden ja työtapojen esiintymi-
nen soittotunneittain eri opetusryhmien ja oppilaiden osalta (katso liite 3). Luokit-
telussa ongelmallista oli kuitenkin osa-alueiden ja työtapojen päällekkäisyys, mutta
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toisaalta tämä on hyvin kuvaava asia pianonsoiton luonnetta ajatellen, koska soit-
taessa tarvitaan useita eri toimintoja. Luokittelussa tämä tarkoitti sitä, että yksi
tunnilla tehty harjoitus saattoi sisältää useita eri soittamisen osa-alueita ja siinä
käytettiin useita eri työtapoja. Esimerkiksi kappaleen soittamisessa on usein mu-
kana nuotinluku ja laulaminen sekä aina soittotekniikka.

Pianonsoiton opetuksen osa-alueita olivat nuotinluku, tekniikka ja tulkinta,
improvisointi ja vapaa säestys, harjoittelu sekä ulkoa soittaminen ja esiintyminen.
Nuotinluvuksi luokiteltiin sekä kuvionuoteista että tavallisista nuoteista soittami-
nen. Tekniikka on aina mukana soittamisessa, jotta ääni saadaan tuotetuksi pian-
osta, ja tulkinta on aina yksilöllisesti tässä mukana. Improvisointi tarkoitti oppi-
laan omaa luovaa toimintaa, jossa hän tuotti jotakin itse, jolloin improvisointiin
liittyi myös varsinaiseen improvisointiin tähtäävät harjoitukset, esimerkiksi oman
rytmin keksiminen. Vapaan säestyksen harjoitukset opetuksen alkuvaiheessa voi-
tiin  luokitella myös muihin kategorioihin esim. nuotinluku ja musiikin teorian
harjoitukset. Aineiston luokittelussa harjoittelua koskeva osuus tuli esiin haastat-
telu- ja kyselyaineistosta, koska harjoittelu tapahtui kotona eikä tunneilla, joista
raportit olivat. Ulkoa soittaminen ja esiintyminen eivät ole yksi ja sama asia, mutta
liittyvät läheisesti yhteen. Tähän luokkaan luokiteltiin siis oppilaan opettajalle tun-
nilla esittämät kappaleet ulkomuistista ja myös tunneilla tehdyt esiintymisharjoi-
tukset. Konserttiraportit kertoivat varsinaisista esiintymistä.

Opetuksen työtapoja ovat kuuntelu, laulaminen, soittaminen, liikunta, sovelta-
va luova toiminta ja musiikin teorian harjoitukset. Luokittelussa kuuntelulla tar-
koitettiin erityisiä tunneilla tehtyjä kuunteluharjoituksia, mutta huomattava on, että
kuuntelu on aina mukana soittamisessa tiedosti sitä tai ei. Laulaminen tarkoitti
aina oppilaan osallistumista laulamiseen, muuten laulu olisi ollut jokaisen tunnin
asia, koska opettajalla oli tapana laulaa aina mukana oppilaan soittaessa. Soittami-
nen luonnollisesti koski pianonsoittoa, mutta tämän lisäksi kokeilussa soitettiin
myös muilla soittimilla, mikä toimintatapana on luokiteltu tähän luokkaan. Lii-
kunta työmuotona tarkoitti erityisiä liikuntaharjoituksia, jossa poistuttiin pianon
ääreltä tavanomaisesta soittotilanteesta. Soveltava luova toiminta tarkoitti aina toi-
mintaa, jossa mukana oli oppilaan oma keksintä. Musiikin teorian harjoitukset
nousi aineistosta yllättävästi esiin omana luokkanaan. Näillä toiminnoilla tarkoi-
tetaan oppilaan musiikillista ajattelua kehittäviä toimintatapoja, jotka liittyvät sel-
laisen teoreettisen tiedon opiskeluun, joita pianonsoitossa ja muussakin musiikin
tekemisessä tarvitaan. Nämä harjoitukset olivat usein yhteydessä muihin toimin-
tatapoihin, joten ne yhdistyvät musiikin kokonaisvaltaiseen kokemiseen. Esimer-
kiksi kuuntelu ja soittaminen liitettiin aina näihin harjoituksiin mukaan.

Lisäksi huomionarvoista oli, että luokittelun edetessä aineistosta nousi esiin
runsaasti opettajan sekä oppilaiden vanhempien kommentteja soittamisen muista
ulottuvuuksista kuin soittoteknisistä tai pedagogisiin keinoihin liittyvistä seikois-
ta. Vähitellen näistä alkoi muodostua omia kategorioitaan akselikoodauksen ta-
paan. Musiikilla näytti olevan eri oppilaille erilaisia merkityksiä ja opetuksella
erilaisia tavoitteita. Onnistumisen kokemukset näyttivät nousevan aineistosta voi-
makkaasti omaksi kategoriakseen. Lisäksi aineisto osoitti soittotaidon takana ole-
vien erilaisten taitojen merkityksen.
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Kun aineisto oli luokiteltu, tarkasteltiin näiden muodostuneiden kategorioiden
suhdetta kuvionuotteihin. Toisin sanoen muodostettiin malli siitä, miten pianon-
soiton opetus eri osa-alueilla etenee kuvionuotteja käyttämällä. Aksiaalisen koo-
dauksen tapaan eri luokat alkoivat näin löytää teoreettisia piirteitään ja suhteita
muihin kategorioihin. Lopulta edettiin aineiston selektiiviseen koodaukseen, jossa
muodostetaan aineistolähtöinen teoria. Tässä tutkimuksessa teoreettisessa osassa
esitellään pianonsoiton opettamisen monidimensioinen malli pianonsoiton ylei-
sellä tasolla, ja empiirisessä osassa tarkastellaan kuvionuottien osuutta pianonsoi-
ton alkuopetukseen tätä mallia apuna käyttäen.

Altrichter, Posch ja Somekh (1993, 122) esittävät, että toimintatutkimuksesta
saatu aineiston analyysi etenee neljän eri vaiheen kautta. Ensin aineisto luetaan,
jotta saataisiin kuva siitä mitä tapahtui ja tehtiin. Toiseksi erotetaan oleelliset asiat
ei niin tärkeistä seikoista ja samanlaiset asiat yhdistellään. Kolmanneksi aineisto
esitellään muodossa, josta sen voi nähdä kokonaisuutena ja neljänneksi on vuoros-
sa aineiston tulkitseminen ja johtopäätösten tekeminen. Samankaltaista aineiston
käsittelyn prosessia noudatti myös tämä tutkimus, koska edellä mainituilla aineis-
ton analyysin vaiheilla on yhteys myös aineistolähtöisen analyysin vaiheisiin.

Toisaalta aineistolähtöisyys tässä tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että teorian idut
alkoivat kasvaa jo opetuksen suunnittelun ja opetuskokeilun aikana, koska opetta-
ja-tutkija joutui uutta materiaalia valmistaessaan pohtimaan soitonopetuksen eri
puolia. Opetuksen edetessä huomattiin soitonopetuksen moniulotteisuus ja kuvio-
nuottien soveltamisen laaja-alaiset mahdollisuudet, mikä vaikutti osaltaan pianon-
soiton teorian muodostamiseen. Myös tutkijan teoreettisella tiedolla oli vaikutusta
teorian muodostamiseen. Aineiston luokittelu ja analysointi kuitenkin olivat oleel-
lisia tekijöitä teoreettisen mallin muodostumiselle.

   Tässä tutkimuksessa tutkimustehtävä, tutkimuksen toteutus ja aineiston ke-
ruu vaikuttivat teorianmuodostukseen siten, että sopivaa valmista sovellettavaa pia-
nonsoittoa koskevaa teoriaa ei tätä tutkimusta varten ollut saatavilla, joten tutki-
muksen aineiston käsittelyä ja analysoimista varten tarvittiin teoria pianonsoitosta
ja sen opetuksesta. Vuorovaikutuksessa toimintatutkimuksen käytännön ja tutki-
jan aikaisemman teoreettisen tiedon kanssa muodostui edellä esitetty pianonsoi-
ton opetuksen monidimensioinen malli. Tässä tutkimuksessa voidaan nähdä soi-
tonopetuksen teoria kahdella eri tasolla. Tutkimuksessa muodostuu käytännön toi-
minnan malli pianonsoitonopetuksesta, jossa käytetään kuvionuotteja. Pianonsoi-
ton opetuksen monidimensioinen malli on koskee pianonsoittoa yleisemmällä ta-
solla, jossa otetaan huomioon kehitys- ja oppimisteoriat, joita voidaan soveltaa
kuvionuottiopetukseen.

  Edellä kuvatun aineiston luokittelun lisäksi tätä tutkimusmateriaalia tarkas-
teltiin yksilöllisten opetus- ja oppimisprosessien valossa. Liite 3 tuo esiin yksilöl-
liset aineiston luokittelut työtapojen ja soiton osa-alueiden osalta. Toisaalta mate-
riaali jo aineistonkeruuvaiheessa rakentui siten, että opetuspäiväkirjat kuvasivat
yksittäisten oppilaiden tai opetusryhmien opetuksen etenemistä. Opetuspäiväkir-
jat oli nimetty aina oppilaan tai opetusryhmän mukaan ja lisäksi mukana oli tun-
nin järjestysnumero. Tätä aineiston ryhmittelyä noudattavat tulosten esittelyn yh-
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teydessä olevat tuntien numerot. Aineiston käsittelyvaiheessa näistä opetusproses-
seista tehtiin opetuksen pääkohtien etenemistä koskevat rungot. Etenemistä seu-
rattiin suhteessa eri pianonsoiton osa-alueisiin, joita opetuksen mallissa oli tuotu
esiin. Näiden analyyttisten muistioiden perusteella kirjoitettiin yksittäiset opetus-
kuvaukset, joissa otettiin huomioon myös gardnerilainen lähestymistapa opetuk-
sen arvioinnissa. Etenemistä koskevat taitekohdat muodostuivat samalla kun ai-
neistoa käsiteltiin. Lopulta apuna oli aineistosta saatu teoreettinen malli, jonka
avulla eri osa-alueita arvioitiin.

5.7 Toimintatutkimuksen validiteetti ja tiedon subjektiivisuus

Toimintatutkimuksen validiteetti kumpuaa saadun tiedon
soveltamisesta käytäntöön, tutkimusprosessin yksityiskohtaisesta

kuvaamisesta sekä tutkijan reflektiosta.

Toimintatutkimuksessa, jossa kokeillaan uutta menetelmää, herää paljon kysymyk-
siä tutkimuksen validiteetista ja siitä, mitä todellisia vaikutuksia juuri tällä mene-
telmällä on. Ovatko kokeilusta saadut tulokset juuri uuden menetelmän aikaansaa-
mia vaiko ehkä jotakin muuta? Toimintatutkimukselle asetettava yleinen haaste
on, että sitä pidetään subjektiivisena ja siksi epäluotettavana. Näin ratkaisuja, joita
se esittää yleistettäväksi, ei voida yleisesti testata ja ne ovat pätemättömiä. Tarkoi-
tuksena ei olekaan löytää lopullisia ratkaisuja, vaan parantaa kasvatuksellista käy-
täntöä. Toimintatutkimuksen validiteetti syntyy siis siitä, miten hyödyllistä tieto
on käytännön parantamisessa. Oikean tiedon vaatimukset syntyvät itsearvioinnin,
muiden tutkijoiden ja osallistuvien arvioinnin kautta. (McNiff 1988, 131.)

Toimintatutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella myös tutkimuksen sub-
jektiivisen adekvaattisuuden, tutkimusaineiston sekä johtopäätösten kannalta. Koska
tutkija on toimintatutkimuksessa itsessään tärkeä tutkimusväline, niin tiedon luo-
tettavuuteen vaikuttaa se, miten pitkän ajan tutkija viettää tutkittavan ryhmän kanssa.
Paikka, sosiaalinen tilanne, yhteinen kieli sekä yhteisymmärrys ovat tärkeitä teki-
jöitä tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Tutkimusaineiston luotettavuutta voi-
daan parantaa keräämällä aineistoa useilla eri menetelmillä sekä on tarkistettava,
että saatu tieto on oikeaa. Johtopäätösten validiutta voidaan parantaa mm. pohti-
malla tutkijavaikutusta, arvioimalla poikkeavien tapausten merkitystä ja pois sul-
kemalla väärät syy-seuraus-suhteet. (Suojanen 1992, 48-53.)

Kuvionuottitutkimuksessa validiteetti-kysymys voisi tarkoittaa esimerkiksi
pohdintaa siitä, muodostaako tutkimus yhtenäisen kokonaisuuden, jossa menetel-
mät palvelevat tutkimuksen kysymysten asettelua ja ovat näin tiiviissä yhteydessä
toisiinsa, ja ovatko menetelmät valittu mielekkäästi tutkimuksen kokonaisuutta
ajatellen. Koska tutkimus on toimintatutkimus, on tällä lähestymistavalla myös
omat taustaoletuksensa tutkimusasetelmaa ajatellen. Tutkimuksessa on siis tar-
koitus selvittää kuvionuottimenetelmän sopivuutta soitonopetukseen ja luonnolli-
sin tapa kerätä aineistoa tästä on itse opetustilanteista, kuten tässä tutkimuksessa



93

on tehty. Tiedon luotettavuuden parantamiseksi tietoa on hankittu opettajien teke-
mien päiväkirjojen ja videoinnin avulla. Lisäksi oppilaiden vanhempia on haasta-
teltu, jotta näkemys soittoharrastuksesta olisi mahdollisimman monipuolinen. Näin
aineiston triangulaatio on mahdollinen.

Tutkimuksessa on tuotava esiin arvot ja eettiset pohdinnat siitä, miksi tätä tut-
kimusta tehdään. Kuvionuottimenetelmän kehittäminen ja tutkiminen on tärkeää,
koska se ensinnäkin antaa mahdollisuuden musiikkiharrastukseen niille, joille se
aikaisemmin ei ollut mahdollista. Toiseksi se näyttäisi helpottavan yleisestikin
vaikeana pidettyä soittamista ja nuotinlukua. Kolmanneksi soitonopetusmenetel-
miä on tarpeen tutkia, jotta musiikkikasvatuksen kenttä kehittyisi, vaikka kuvio-
nuotit ei ratkaisu kaikkiin ongelmiin olisikaan. Tutkimuksessa on siis kysymys
soitonopetuksen käytänteiden kehittämisestä ja alustavien teoreettisten suuntavii-
vojen vetämisestä pianonsoiton opetusta ajatellen. Toimintatutkimus antaa tutki-
mukselle sen spesifin erityisluonteen ja tutkimuksessa käytetään sille, ja myös
laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä. Tutkimuksessa
on myös pyritty ottamaan huomioon sen erityislaatuisuudesta huolimatta kasva-
tustieteen tutkimuksen yleiset validiusstandardit luomalla tutkimuksesta yhtenäi-
nen kokonaisuus.

Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa herää kysymys myös tutkimuksen tu-
losten yleistettävyydestä. Otantamenetelmiin pohjautuvassa tutkimuksessa yleis-
tämisen ongelmat liittyvät pohdintaan siitä, onko tutkimusaineisto edustava otos
perusjoukosta. Alasuutarin (1999) mukaan tärkeintä laadullisessa tutkimuksessa
on paikallinen selittäminen, mikä tarkoittaa, että selitysmallin tulee päteä mahdol-
lisimman hyvin perustanaan olevaan empiiriseen aineistoon. Alasuutarin mukaan
tutkimuksen tulosta tarkastellaan tavalla tai toisella esimerkkinä jostain muusta-
kin kuin vain kyseisessä yksittäistapauksessa ja tapausanalyysi suhteutetaan laa-
jempiin väestöryhmiin. Kuvionuottitutkimuksen tapaukset olisivat siis näin ollen
esimerkkejä siitä, miten kuvionuottimenetelmää voidaan yleisestikin käyttää pia-
nonsoitonopetuksessa. Koska tutkimuksessa olevat oppimisprosessit ovat hyvin
yksilöllisiä ja tuskin mitkään muutkaan tutkimuksen ulkopuolella olevat oppimis-
prosessit ovat samanlaisia keskenään, voidaan ajatella, että kuvionuotit mm. anta-
vat hyvin suuren mahdollisuuden yksilöllisen soitonopetuksen toteuttamiseen op-
pilaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Laadullisen tutkimuksen validius perustuu tutkimusprosessin yksityiskohtai-
seen kuvaamiseen. Myös toimintatutkimuksen validiteetti osoitetaan raportoimal-
la tutkimuksen kulku kokonaisuudessaan, aineiston keruu sekä johtopäätösten teko
siten, että lukija voi itsenäisesti arvioida tutkimuksen luotettavuutta. (Suojanen
1992, 54.) Reflektiivisyys toimintatutkimuksessa liittyy oletukseen, että tutkijat
ovat hyvin tietoisia prosesseista, jotka liittyvät aineiston keruuseen, sen tulkintaan
ja analyysiin. Ihmisyyden vaikutuksen osoittaminen aineiston valinnassa, tulkin-
nassa, analyysissa ja raportoinnissa on hyvin oleellista. Susan Hallin (1996) mu-
kaan reflektiivisyys liittää yhteen monimutkaisen joukon ongelmia tutkijan ase-
masta tietoon ja tiedon totuudellisuuteen. Reflektiivisyydellä pyritään heijasta-
maan tutkijan valintoja tutkimuksen edetessä. Esimerkiksi metodien ja tutkijan
vaikutus tutkimusasetelmaan on tuotava tutkimuksessa esille. Toisaalta esille on
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myös tuotava tutkijan konstitutiivisuus, mikä tarkoittaa mm. itsetietoisuutta siitä,
kuinka itse tekee tutkimusta ja mitä tutkija tuo siihen mukanaan (aikaisemmat
kokemukset, tieto, arvot, uskomukset ja käsitykset). Nämä kaikki vaikuttavat sii-
hen, miten tietoa tai aineistoa tulkitaan ja käytetään.

Reflektiossa on oleellista, että tutkija itse tarkastelee omaa ajatteluprosessiaan
ja pohtii omia ratkaisujaan suhteessa tutkimukseensa ja sen kulkuun. Susan Hallin
(1996) mukaan reflektiivisessä kirjoittamisessa lukija otetaan mukaan kirjoittajan
merkityksentekoprosessiin. Toisin sanoen lukija kutsutaan ajattelemaan yhdessä
kirjoittajan tai kirjoittajien kanssa, ja lukijalle annetaan tilaa tehdä myös omia
itsenäisiä ratkaisuja. Tämä vaatii tutkijalta oman ajatteluprosessin paljastamista,
mikä siis tarkoittaa, että lukijalle annetaan mahdollisuus ymmärtää tutkijan per-
soonallinen sitoutuminen tiedon konstruoimisprosessiin ja tämän jälkeen lukijat
voivat itse tehdä omat päätelmänsä tulkinnoista.

Tässä kuvionuottitutkimuksessa opettaja toimi samaan aikaan myös tutkijana,
joka keräsi tietoa opetuskokeilusta. Tutkimuksen raportoinnissa on siis oleellista
tuoda esiin reflektion kautta opettajan välinen suhde oppilaisiin ja myös heidän
vanhempiinsa, joiden kanssa tutkija oli tiiviisti tekemisissä, koska luottamukselli-
set välit oppilaisiin ja vanhempiin antavat tietoa saadun tiedon luonteesta. Reflek-
tio tulee tässä tutkimuksessa esille myös muissa suhteissa. Koska tutkija itse arvi-
oi omaa opetuskokeiluaan ja oppilaiden oppimista, tulee päättely- ja tulkintape-
rusteiden oltava mahdollisuuksien mukaan selkeästi esillä, jotta lukija voisi tietää
miten tiettyihin päätelmiin on päästy. Toisaalta tämä ei ole helppoa, koska joskus
päättelyiden ja ideoiden keksiminen sekä yleensä koko kirjoittamisprosessi ei it-
selle olen täysin tietoista. Toisaalta juuri reflektiivisyydellä tähän tiedostamiseen
pyritäänkin. On selvää, että tutkimuksen raportointi ja oppimisprosessien kuvauk-
set ovat voimakkaasti tutkijan oman kokemus- ja tietomaailman heijastamia. Toi-
saalta oppilaiden opettajana ja oppimisprosessia hyvin läheltä seuranneena voi
saada kokemuksista sellaista tietoa, jota ei olisi ulkopuolisena tarkkailijana saa-
nut. Koska tutkimuksessa tarkastellaan myös opettajan opetustyötä ja kuvionuot-
timenetelmän osuutta siihen, on tutkijan helppo vastata kysymykseen, koska on
itse toiminut tutkimuksessa opettajana. Ulkopuolisena havainnoijana olisi vaikeaa
saada selville esimerkiksi opettajan tunnekokemuksia erilaisissa opetustilanteis-
sa, vaikka niitä mm. haastattelemalla voisi jälkeenpäin selvittää. Näiden seikkojen
kautta reflektio nousee kuvionuottitutkimuksessa hyvin oleelliseksi seikaksi.

G. Jansenin ja A. Peshkinin (1992) mukaan subjektiivisuutta kvalitatiivisessa
tutkimuksessa voidaan tarkastella mm. siitä näkökulmasta, miten tutkijan henki-
lökohtaiset tunteet voivat turmella hänen havaintojaan. Tutkijalla saattaa olla tun-
temuksia, jotka eivät ole tuttuja ja jotka eivät ole uuden tilanteen aiheuttamaa jän-
nitystä, vaan emootioita, jotka eivät ole tutkijalle ominaisia ja siksi ovat ennusta-
mattomia tietyissä tilanteissa. Tästä syystä tutkijan olisi tutkiskeltava itseään, kun
hän kokee epämääräisen tunnetilan, ja mietittävä johtuuko se tilanteesta vai onko
se mahdollisesti irrationaalista ja omista syistä nousevaa. Tutkijan henkilökohtai-
set vääristymät asioiden tulkinnassa nousevat tutkijan kasvuhistoriasta, sukupuo-
lesta, sosiaaliluokasta ja etnisyydestä. Nämä tutkimuksen tekoon ja tulkintaan vai-
kuttavat tekijät saattavat olla tiedostettuja ja tiedostamattomia. Jos ne ovat tiedos-
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tettuja, niihin voi helpommin vaikuttaa kuin jos ne olisivat tiedostamattomia. Täs-
tä syystä tutkijan on pohdittava omia tuntemuksiaan ja ratkaisujaan. Mikäli mah-
dollista, ne olisi tuotava julkisiksi.

Kuvionuottitutkimuksessa tutkijan subjektiivisuus on hyvin oleellisessa ase-
massa, koska tutkija on samalla opettaja, joka arvioi opetuskokeilunsa onnistu-
mista. Opettajan itseluottamus on tällaisessa prosessissa kovan paineen alla. Opet-
tajan on luotettava uuteen menetelmään, vaikka mitään aikaisempaa kokemusta
sen toimivuudesta ei ole. Myös arviointi siitä, mitä oppilaat ovat oppineet ja miten
he ovat edistyneet, saattaa vaihdella arvioivan opettajan mukaan. Joidenkin mie-
lestä oppilaat ovat oppineet paljon, toisen opettajan mielestä edistyminen oli hi-
dasta. Tässä mielessä tutkijan omaa opetustaan arvioidessa pyrittävä kertomaan
puhtaasti opitut asian ilman vertailua esimerkiksi muihin soitonopetusmenetel-
miin. Näin lukijalle jää tilaa itse päätellä mitä kokeilun avulla oli saavutettu ja
mitä ei. Tätä arviointia varten tutkimuksessa tehtiin haastatteluja tutkimuksessa
mukana olleiden oppilaiden vanhemmille, joilla oli itsellään kokemusta soiton-
opetuksesta ja vertailukohta vanhempaan sisarukseen. Erityisoppilaiden kohdalla
haastattelussa oli mukana heidät pitkään tuntenut koulun erityisopettaja, joka oli
myös itse harrastanut  pianonsoittoa niin kuvionuottien kuin perinteistenkin nuot-
tien avulla, ja opettanut tutkimuksessa mukana olleita oppilaita heidän erityiskou-
lussaan.

Tutkijan subjektiivisuus liittyy jo aikaisemmin esillä olleeseen tutkijan reflek-
tiivisyyteen. Moilasen (1999) mukaan reflektion tavoitteena on tulla tietoiseksi
toiminnan itsestään selvistä päämääristä ja niistä tulkinta- ja toimintaskeemoista,
joiden avulla toimintaa ohjataan. Moilanen jatkaa, että kun toimija pyrkii muutta-
maan toimintaansa toimintatutkimuksen avulla ja kyseenalaistaa nimenomaan oman
toimintansa, kriittisen reflektion syveneminen ja laajeneminen johtaa ennen pit-
kää oman työyhteisön kulttuurin ja toimintatapojen kyseenalaistamiseen. Miten
kuvionuottien käyttö tulee muuttamaan soitonopetusta ja sen ympärillä olevaa työ-
yhteisöä jää nähtäväksi.

5.8 Tutkimuksen raportointi

Tutkimuksen raportointi jakautuu ikään kuin kolmeen pääosaan. Teoreettisessa
osassa esitetään pianonsoiton opetuksen monidimensioinen malli, josta mm. il-
menee tutkimuksen oleelliset käsitteet ja aikaisemmat tutkimukset. Teoreettisen
taustan jälkeen esitellään tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut. Empiirisessä osas-
sa opetuksen mallia ja sen käsitteistöä apuna käyttäen käsitellään toimintatutki-
musprosessin toteutumisen eri puolia pianonsoittotaitoon liittyen. Johtopäätöslu-
vussa kootaan yhteen kuvionuottisoiton eri ulottuvuudet soitonopetuksen monidi-
mensioisen mallin termistöön yhdistäen.

Empiirisessä osassa viittaukset tutkimusaineistoon ilmenevät sisennettynä ja
pienennettynä tekstinä. Opettajan tutkimuspäiväkirjoista otetuissa sitaateissa on
mukana oppilaan tai opetusryhmän nimi ja tunnin järjestysnumero. Kyselylomak-
keista tai haastatteluista otetuissa lainauksissa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
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LÄ = Lindan äiti
SÄ = Sammon äiti
SAÄ = Sakun äiti
IÄ = Irenen äiti
MÄ = Miran äiti
TÄ = Tarun äiti
NÄ = Nooran äiti
AÄ = Arton äiti
TUU = Tuula, erityisopettaja
T = Tutkija

Tutkimuksen empiirisen osa raportoinnissa epäselvyyttä aiheuttava tekijä saat-
taa olla, että kuvionuottimenetelmässä tapahtui muutos kesken opetuksen toteu-
tusvaihetta, kun kuvionuotinnuksen oktaavialoissa neliöt ja ympyrät vaihtoivat
paikkaa. Nykyisin pientä oktaavialaa kuvaa neliö ja yksiviivaista ympyrä. Aikai-
semmin siis toisin päin. Empiirisen osan tutkimusaineistosta otetuissa viittauksis-
sa on käytetty suoria ja täsmällisiä lainauksia opetuspäiväkirjoista. Näin ollen eräissä
opetuskuvauksissa on yksiviivaista oktaavialaa kuvaamassa sen hetkisen esitysta-
van mukainen neliö. Yllättävää kyllä, opetuksen ja oppimisen tasolla tämä muutos
ei näyttänyt aiheuttavan ongelmia, kun muutos oli oppilaille selvitetty.
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6 Pianonsoitossa tarvittavien musiikillisten
tietojen ja taitojen konstruointi

kuvionuottien avulla

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa esille tulleiden opetus- ja oppimisprosessi-
en avulla miten pianonsoittotaito kehittyi soitonopetuksessa, jossa käytettiin apu-
na kuvionuottimenetelmää. Tarkoituksena on käsitellä soittotaidossa esillä olevia
puolia mahdollisimman kattavasti, ja ottaa huomioon soittoharrastuksen eri näkö-
kulmat, jotka nousivat esille toimintatutkimuksesta saadusta aineistosta. Taustalla
opetuksen erittelyssä on teoreettisessa osassa esitelty pianonsoiton opetuksen ja
oppimisen monidimensioinen malli, joka syntyi vuorovaikutuksessa niin opetus-
prosessin ja samanaikaisen aineistonkeruun, aineiston analyysin sekä tutkijan teo-
reettisen tiedon kanssa. Luvussa yhdistetään ja sovelletaan yleisiä näkemyksiä
oppimisesta ja opettamisesta soitonopetuksen eri puoliin.

6.1 Yksilöllisen oppimisen ja tiedon rakentumisen
mahdollisuus pianonsoitossa

6.1.1 Musiikin yksilölliset merkitykset ja itsensä toteuttamisen tarve

Tämän toimintatutkimusprosessin yhteydessä toteutetusta opetuksesta nousi esiin
yksilöllisiä oppimisprosesseja, jotka toivat esiin musiikin erilaiset merkitykset
oppilaille. Opetus eteni kaikissa kohderyhmissä eri tavoin, ja samalla musiikki
merkitsi soittajille hyvin erilaisia asioita. Tämä opetuskokeilu mahdollisti opetuk-
sen toteuttamisen yksilöllisellä tavalla konstruktivistisen oppimiskäsityksen mu-
kaan, jolloin voitiin edetä oppilaille ominaisella tavalla oppia.  Konstruktivistinen
oppiminen ei tähtää oppiaineen standardinomaiseen hallintaan, vaan yksilöllisen
opiskelijan persoonallisesti merkityksellisen tiedon rikastuttamiseen ja tästä syys-
tä se tähtää prosessinomaiseen tapaan oppia, ja näin ollen konstruktivistista ope-
tusta on yleensä vaikea tuoda kouluihin juuri standardimaisten oppimistavoittei-
den vuoksi (Reid, Kurkjan & Carruthers 1994, 268). Tässä toimintatutkimuspro-
sessissa opetuksen tavoitteet määräytyivät oppilaista ja heidän musiikin merkityk-
sistään käsin. Opetus sai vapaasti edetä oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan
tavoitteena soittotaito, joka rikastuttaa heidän kokemusmaailmaansa, vaikka tietyt
raamit tiedon ja soittotaidon loogiseksi etenemiseksi on oltava.

Kuvionuotit antoivat oppilaille uusia tapoja toteuttaa itseään
musiikin keinoin sekä mahdollisuuden yksilölliseen

musiikin kokemiseen.
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Humanistisen ihmiskäsityksen mukaan itsensä toteuttaminen on oleellinen asia
ihmisen itseyden löytymisessä kuten jo Maslow (esim. 1970) on aikoinaan teori-
assaan osoittanut (myös esim. Ahonen 1993). Kuvionuotit antoivat täysin uusia
mahdollisuuksia oppilaille toteuttaa omaa itseään musiikin keinoin. Kehitysvam-
maisille musiikin tuottamisessa on tähän asti ollut vaikeuksia, koska perinteisen
nuottikirjoituksen omaksuminen on ollut vaikeaa, ehkä mahdotontakin, ja keinot
erityisryhmien soitonopetuksessa ovat olleet rajallisia. Kuvionuottien avulla tutki-
muksessa mukana olleet kaksi Down-nuorta saivat vihdoinkin itselleen mahdolli-
suuden toteuttaa itseään musiikin avulla, mikä on ollut haaveena pitkään.

AÄ: Tämän ensimmäisen lukukauden jälkeen voi todeta, että tästä harrastuksesta
on tullut tärkeä osa päästä itse toteuttamaan musiikkia tällä tavoin osin itsenäisesti.

NÄ: …musiikki on hirveen tärkee ollut ihan pienestä asti, oon huomannut että se
haluu soittopelejä kotiin ja haluaa hanurin tai viulun tai minkä hyvänsä, se vähän
saa toteuttaa sitä, et saa sitä ulos…

Pienten lasten kohdalla kuvionuotit antoivat mahdollisuuden yksilölliseen ta-
paan kokea musiikki, ja sen monet eri muodot. Kokeilun alussa nelivuotias Linda
oli halunnut hyvin pienestä asti päästä pianotunnille, ja kuvionuotit antoivat siihen
nyt mahdollisuuden. Hänelle soittaminen ja omien laulujen tekeminen oli oleelli-
nen tapa toteuttaa itseään, ja tämän juuri kuvionuotit mahdollistivat.

LÄ: …jos ei Lindalla ois musiikkia ja pianoo, niin sen ois varmaan, ei pääsis sitä
omaa luovuuttansa oikeestaan missään muuallakaan toteuttaan, että kyllä se on osa
elämää yhtä lailla kuin ruoka tai juoma kuuluu Lindan elämään koko ajan musiikki
ja pianonsoitto…

Muilla kokeilussa mukana olleilla pianonsoitto oli luonnollinen tapa harrastaa
musiikkia. Myös vanhemmat pitivät tätä hyvänä harrastuksena, mutta kukaan op-
pilaista ei ollut soittotunneilla vanhempien pakottamana, vaan kaikki oppilaat tun-
tuivat pitävän soittamisesta, ja sen eri puolista. Lukukausipalautteiden mukaan
vanhemmat olivat kysyneet lapsilta haluavatko he soittotunneille vai eivät.

SÄ: Kysyimme tietysti Sakun mielipidettä ja hän oli kiinnostunut aloittamaan pia-
nonsoiton.

Harrastuksen edetessä oppimisprosesseista tuli esiin musiikin eri puolten kiin-
nostavuus. Lindan, Sakun, Irenen ja Tarun kohdalla omien improvisointien ja pik-
kusävellysten tekemisestä tuli oleellinen ja innostava osa soittoharrastusta. Kuvio-
nuotit mahdollistivat tällaisen itseilmaisun puolen eri tavalla kuin se aikaisemmin
on ollut mahdollista, koska improvisointia on pidetty opetuksen hankalana ja syr-
jään jääneenä puolena (esim. Hyry 1997). Tähän palataan tarkemmin myöhem-
missä luvuissa. Sampo taas osoitti suurta mielenkiintoa musiikin teoreettiseen
puoleen ja nuottien opetteluun. Noora ja Arto olivat innostuneita lähestulkoon kai-
kesta soittotunneilla tehdyistä asioista. Kappaleiden soittaminen oli heille miele-
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kästä ja palkitsevaa toimintaa, mutta esille nousi myös halukkuus täysin vapaa-
seen omaan improvisointiin, mikä osoittaa heidän suurta kiinnostusta pianonsoit-
toa ja musiikkia kohtaan.

Noora & Arto 5. tunti: Vuorossa oli Arton oma improvisaatio, jossa hän vapaasti
soitti molemmilla käsillä ja lauloi mukana.

Näihin oppilaiden yksilöllisiin mielenkiinnon kohteisiin ja oppimisprosessei-
hin palataan tarkemmin luvussa 6.5.

Musiikin omaa merkitysmaailmaa heijastaa myös oppilaan halu soittaa itsel-
leen tärkeitä lauluja tai kappaleita. Jos oppilas saa soittaa itselleen merkitykselli-
siä soittokappaleita, on motivaatio soittoon luultavasti erilainen kuin jos opetelta-
vana kappaleena on oppilaalle täysin merkityksetön sävellys. Koska kuvionuotit
mahdollistivat soittotaidon kaikille heti ensimmäisestä tunnista alkaen voitiin op-
pilaiden kappaletoivomuksia ottaa soitettavaksi soittotunneille mukaan. Näiden
kappaleiden soittaminen tavallisista nuoteista ei olisi ollut harrastuksen tässä vai-
heessa vielä mahdollista.

Sampo 12. tunti: Sitten Sampo sanoi, että nyt Maamme-laulu. Sampo soitti oikealla
kädellä Kuvionuotti-vihosta koko pitkän Maamme-laulun. Hän välillä jopa lauloi
ääneen. Sampo oli innoissaan Maamme-laulusta ja jaksoi keskittyä ja yrittää koko
kappaleen läpi.

Tässä kohdin on huomautettava, että opetuksen on kuitenkin edettävä loogises-
ti oppilaan soittotaitoja kehittäen, mutta oppilaan omien toiveiden huomioon otta-
minen on opetusta rikastuttava tekijä, joka tekee sen oppilaalle mielekkäämmäksi.
Kuvionuotit tekevät tämän alusta asti mahdolliseksi. Kari Kurkela (1994, 346)
toteaa, että silloin kun musiikki palvelee lapsen omia sisäisiä tarpeita ja on näin
sisäisesti motivoitu ja itseohjautuva harrastus, se kasvaa osaksi hänen persoonalli-
suuttaan siinä määrin kuin se hänen näkökulmastaan on tarpeen. Kuvionuottien
avulla oppilas voi siis toteuttaa itseään omista lähtökohdistaan käsin, jos oppilas
itse niin haluaa. Vanhemmat eivät voi lapsia pakottaa soittamaan, ei edes kuvio-
nuottien avulla!

6.1.2 Tiedon ja tunteiden yhdistäminen kuvionuottien avulla

Kuvionuottien avulla oppilas saa nopeasti tiedolliset valmiudet
emootioidensa ilmaisulle sekä opetus voidaan soveltaa vastamaan

oppilaan senhetkisiä tietorakenteita.

Gardnerin (1999, 150) mukaan taiteilija liikkuu kahden maailman välillä, joista
toinen on taiteilijan ajatukset, tunteet, uskomukset, visiot ja  mielikuvitus, jotka
muodostavat hänen tietoisien (tai tiedostamattomien) kokemustensa sisällön, ja
toisaalta taiteilijalle on olemassa materiaalit ja välineet, toisin sanoen tekniikat,
joita tarvitaan taideteoksen luomiseen. Pianonsoitossa on myös kysymys erilais-
ten tietojen ja taitojen käyttämisestä taiteellisen työskentelyn aikaan saamiseksi.
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Alkuopetuksessa oppilaalle pyritään antamaan valmiuksia, joilla hän laittaa
soittotaitonsa kehityksen alkuun. Tähän tarvitaan monenlaista tietoa. Kuvionuotit
näyttivät antavan tiedolliset valmiudet omien emootioiden ilmaisulle nopeasti.
Soittamisessa ensimmäinen tarvittava tieto oli, että osaa yhdistää kuvionuotinnuk-
sessa olevan merkin koskettimistolla olevaan samaan merkkiin, ja painaa tämän
koskettimen sitten sormella alas. Kuulokuvaan yhdistyminen tapahtuu laulun avulla,
joko opettajan mukana laulamisen tai oppilaan sisäisen mielikuvan avulla. Tästä
syystä oppilaalle tutut laulut ovat alussa kuulokuvaan yhdistymisen kannalta oleel-
linen seikka.

Noora & Arto 1. tunti: Soitin oppilaille Kuvionuotit-vihosta Jänis istui maassa -
kappaleen, ja kysyin, että olivatko he kuulleet sitä aikaisemmin. Myöntävä vastaus.
Kysyin, että kumpi heistä haluaa aloittaa. Arto halusi. Nuotit löytyivät samalla kun
lauloin mukana ja näytin sormella kohtaa, jossa mentiin. Arto sai käyttää ihan mitä
sormea tahansa ja hän välillä käytti apunaan myös vasenta kättä.

Kuvionuottisoitossa tiedon käsittely on saatettu niin konkreettiselle tasolle, että
sitä lähestulkoon kaikki voivat ymmärtää, ja tästä syystä kaikki voivat nopeasti
päästä ilmaisemaan tunteitaan musiikin avulla. Erilaisten sävellysten soittamises-
sa on mukana siis tiedollinen puoli ja omien tunteiden ilmaisu. Tietoa tarvitaan,
jotta pystyttäisiin esimerkiksi selvittämään nuotit ja taitoa toteuttamaan haluttu
musiikillinen tuotos fyysisesti, lihasten hallinnan avulla. Jos ajatellaan nuotinlu-
kua, on ymmärtäminen hyvin oleellinen tekijä. Jos oppilas ymmärtää nuotinluvun
idean, pystyy hän itsenäisesti opettelemaan uusia kappaleita, jotka vastaavat hä-
nen nuotinlukutaitoaan. Jos nuotinnuksessa on oppilaalle tuntemattomia merkke-
jä, hän luultavasti kysyy niiden merkitystä, jos aikaisemmat opeteltavat asiat on
sisäistetty. Konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle tärkeä ymmärtäminen liittyi
tämän tutkimuksen yhteydessä eräässä mielessä siihen, että kuvionuottien avulla
voitiin opetus järjestää niin, että oppilaat pystyivät ymmärtämään tekemäänsä ja
käyttämään tietoa hyväkseen soittamisessa. Siihen miten tämän tarkalleen ottaen
tapahtui, palataan luvussa 7.

Swanwick ja Franca (1999) pohtivat assimilaation ja akkommodaation merki-
tystä musiikin kuuntelussa, esittämisessä ja säveltämisessä. Heidän mukaan mu-
siikin kuuntelulla on voimakkaampi jännite kohti akkommodaatiota, kun taas sä-
veltäminen on suuressa määrin assimilaatiota. Perinteinen soitinmusiikkiesitys
sisältää runsaasti akkommodaation aineksia musiikillista teosta kohtaan, joka on
toisen tekemä, siis säveltämä. Yksilön täytyy sopeutua sarjaan ulkoisia pakkoja,
mikä tarkoittaa erilaisten taitojen hallintaa notaatiosta idiomaattisiin hahmoihin.
Kun esitetään jonkin toisen säveltämää kappaletta, on oppilaan ensin mukaudutta-
va annettuun nuottikirjoitukseen ja sitten annettava oma tulkinta, joka koskee mm.
rytminkäsittelyä ja dynamiikkaa. Kun oppilaat soittavat omia sävellyksiään, he
voivat soittaa sitä, mikä on teknisesti sopivaa heidän sormilleen ja käsilleen sekä
ilmaista omia ideoiden virtojaan, joissa on omat merkityksensä, muotonsa, hah-
monsa, persoonallisuutensa ja painotuksensa. Näiden kolmen toiminnan muodon



101

joukosta säveltämisellä on siis voimakkain assimilatiivinen luonne. Säveltäessään
oppilaat voivat harjoittaa omia musiikillisia skeemojansa, järjestellä niitä uudel-
leen ja laajentaa niitä. (Swanwick & Franca 1999, 14-15.)

Tämän toimintatutkimuksen yhteydessä opetus sisälsi runsaasti oppilaiden
omien improvisointien tekemistä. Jos omien sävellysten tekeminen on merkityk-
sellistä itsensä toteuttamisen kannalta, on se tärkeää myös musiikin rakenteelli-
suuden ja käsitteellisyyden oppimisen kannalta. Improvisointi tai omien pikku
sävellysten tekeminen tuo hyvin esiin omien merkitysten etsimisen opetuksessa,
mikä on yksi konstruktivismin oleellisista piirteistä. Esimerkiksi Scheurmanin
(1998) mukaan konstruktivismi rohkaisee luovaan tapaan pohdiskella objekteja,
tapahtumia ja kulttuurisia kokemuksia. Allemanin ja Brobhyn (1998) mukaan kon-
struktivismi nousee ajatuksesta, jossa oppilaat kehittävät uutta tietoa ja tekevät
siitä omaansa aktiivisen merkityksentekoprosessin kautta. Säveltäessään oppilaat
luovat uutta niiden merkitysten kautta joita he sillä hetkellä omaavat, ja saavat
omien sävellystensä kautta kokea jotain heille itselleen merkityksellistä.

 Sävellysprosesseissa lähdettiin opetuksessa liikkeelle aluksi melko vapaista
improvisoinneista ja edettiin musiikillisen tiedon lisääntyessä säveltämiseen, jos-
sa täytyi ottaa huomioon ”musiikin sääntöjä”, mutta kuitenkin oppilaalle jäi vapa-
us itse päättää sävellyksensä kulusta. Näin hän pystyi yhdistämään tietoa, omaa
merkitysmaailmaansa ja emootioitansa samalla itseään ilmaisten sekä musiikkia
oppien. Kun oppilaat oppivat tunnilla uusia musiikin teorian asioita, niiden hallit-
semista opeteltiin tietysti soittokappaleissa, mutta myös improvisaatioharjoituk-
sissa. Esimerkiksi kun tunnilla oltiin opeteltu kaksi- ja kolmijakoinen tahtilaji ja
niihin liittyviä nuottien kestoja, oppilaat saivat kokeilla itse säveltämistä näiden
musiikin sääntöjen puitteissa. Tässä harjoituksessa he oppivat ymmärtämään mu-
siikin rytmiikan rakentumista omakohtaisesta kokemuksesta käsin. Rytmit ja nuot-
tien kestot oppilaat osaavat sekä kuvionuoteilla että perinteisillä nuoteilla. Impro-
visaatioissa käytettiin kuvionuottien kestojen merkitsemistapaa.

Ryhmä 19. tunti: Ensimmäiseksi oli vuorossa omien pienten laulujen säveltäminen.
Ensin kuitenkin pohdimme mitä tarkoittavat 2-, 3- ja 4-jakoinen laulu. Sitten olin
laittanut taululle kuvionuotit yhden, kahden , kolmen ja neljän iskun pituisina. Ker-
roin, että käytettävät sävelet on c1-g1. Saku halusi aloittaa. Hän kysyi, että miksi
saa käyttää vain näitä nuotteja? Kerroin, että musiikissakin on omat säännöt kuten
kaikessa muussakin. Musiikki toimii myös säännöillä. Tämä vastaus hyväksyttiin.
Oppilaat saivat ensiksi itse valita haluamansa tahtilajin. Saku valitsi kakkosen. Hän
aloitti säveltämisen soittamisesta. Kun laulu oli valmis soitimme sen yhdessä ja
säestin I- ja V-soinnuilla (Kuvio 12). Soitin Sakun laulun hänelle ja kysyin mikä sen
nimeksi laitetaan. Rauha, tuli nopea vastaus….Kehuin heitä hyviksi säveltäjiksi.
Lupasin oppilaille tehdä kappaleista oikeat kuvionuotit ja antaa ne seuraavalla ker-
ralla.
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Kuvio 12. Sakun improvisaatio Rauha

Oleellista on, että kuvionuotit ja niiden merkitsemistapa tekevät improvisointi-
tai sävellysprosessin helpommaksi, koska niiden avulla on konkreettisen esitysta-
van ansiosta helpompi hahmottaa musiikin kulkua. Lisäksi kuvionuottien avulla
omat sävellykset voidaan helposti merkitä muistiin. Oppilas voi keskittyä itsensä
ja tunteidensa ilmaisuun tarvitsematta liikaa pohtia nuottien nimiä, kestoja, paik-
koja viivastolla jne. Mukana on kuitenkin pohjustava harjoittelu sävelten ylös
merkitsemiseksi. Niiden oppilaiden kohdalla, joilla siirtyminen tavalliseen nuotti-
kirjoitukseen on epätodennäköistä, voidaan kuvionuottien avulla säveltää ja ilmaista
tunteita oman ajattelumaailman pohjalta. Sävellysprosessit kaikilla tutkimuksen
kohderyhmillä osoittivat, että opittua tietoa osattiin käyttää hyväksi omissa luo-
vissa ratkaisuissa. Kuvionuotit näyttivät toimivan sopivana väylänä tiedon omak-
sumiseen sekä tunteiden ilmaisemiseen.

Kasvattajat voivat toimia oppilaiden tietorakenteiden ”epätasapainottajina”, ja
silloin harjoitettavat skeemat voivat johtaa kognitiivisten struktuurien tehokkaam-
paan käyttöön. Jatkuva stimulaatio niillä tasoilla jotka oppilaat jo hallitsevat voi
johtaa ikävystymiseen ja edistyminen voi hidastua. Samalla tavalla opettaja voi
vaatia oppilailta taitoja, jotka ovat hänen tasonsa yläpuolella, ja näin oppilas voi
kokea emotionaalista ahdistusta ja vetäytymistä. Optimaalisen tason etsiminen
voidaan aloittaa mm. tehtävillä, jotka oppilas voi heti ratkaista kuten aikaisemmin
opitut musiikilliset taidot ja vähitellen voidaan lisätä rytmien, melodian, harmoni-
an ja muiden musiikillisten tekijöiden vaikeustasoa, joka sopii arvioituun kogni-
tiiviseen tasoon. Esimerkiksi neljä säveltä ja kaksi eri sävelkorkeutta sisältävän
melodian tunnistamista, laulamista tai soittamista voidaan laajentaa lisäämällä äänen
sävyjä, nuotteja, toistoja, rytmisiä variaatioita, sanoja säestyksiä, sanoja, fraaseja,
harmoniaa jne. Kun lapsi on tyytyväinen jokaiseen lisäykseen, toinen elementti
voidaan lisätä, jotta voidaan uudistaa lyhytaikainen epätasapaino ja edistää uusia
yrityksiä kohti akkommodaatiota. (Taylor 1990, 249.)

Kuvionuotit antavat hyvän mahdollisuuden soveltaa opetusta siten, että se vas-
taa oppilaan sen hetkiseen tapaan kokea soittamaan oppiminen. Jos oikeista nuo-
teista soittaminen tuntuu liian vaikealta voidaan soittaa joko kuvio- tai värinuo-
teista tai jos kuvionuotit ovat liian helppoja voidaan soittaa tavallisista nuoteista
tai vaikka korvakuulolta. Eteneminen vaiheittain kuvionuottisoitosta värinuottei-
hin ei horjuta liikaa oppilaiden skeemoja, vaan oppilas voi vähitellen oman oppi-
miskykynsä mukaan edetä soittoharrastuksessaan. Uuden tiedon määrä ei ole liial-
linen, ja ei näin aiheuta ahdistusta. Eteneminen perinteiseen nuottikirjoitukseen ei
ole aina tarkoituksenmukaista kuten tämän tutkimuksen erityisoppilaiden soitto-
harrastus osoitti. Myös kuvionuottisoiton sisällä voi tapahtua skeemojen horjutta-
mista ja uusien asioiden opettelua. Tämä riippuu aina oppilaasta.
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Puhuttaessa oppimisesta nousee esille kysymys transferista eli siirtovaikutuk-
sesta, joka esimerkiksi vonWrightin (1996) mukaan määritellään aiemmin opittu-
jen tietojen ja taitojen hyväksikäytöksi uusia opittaessa tai uusissa tilanteissa. Täs-
sä toimintatutkimusprosessissa pyrittiin oppimaan siten, että soittotaito perustuisi
asioiden yksilölliseen ymmärtämiseen ja siihen, että tietoa osattaisiin myös sovel-
taa. Soitettaessa erilaisia kappaleita sen voi oppia mekaanisesti ulkoa tai siten, että
soittaja ymmärtää tekemänsä toiminnot ja itse työstää opetteluprosessiaan opetta-
jan tukemana. Tämän tutkimuksen kohdalla mielenkiintoista on, oppivatko esi-
merkiksi mukana olleet erityisryhmän oppilaat kuvionuottien lukutaidon vai oppi-
vatko he kappaleita vain toiston perusteella. Tutkimusaineisto antaa todisteita sii-
tä, että oppilaat osasivat käyttää oppimaansa tietoa hyväksi myös uusissa tilanteis-
sa. Oppilaille täysin tuntemattomien kappaleiden soittaminen kuvionuoteista tai
nuoteista näytti onnistuvan oppilaan sen hetkisten taitojen mukaan.

Noora ja Arto 35. tunti: Sitten aloitimme uuden laulun harjoittelemisen. Vuorossa
oli siis Naakka naakka naksuttaja. Kappaleessa oli improvisaatiokohta, joka piti
harjoitella ensin. Nyt otin esiin Naakka naakka naksuttaja –laulun nuotit ja esitin
Nooralle kyseisen kappaleen. Tämän jälkeen vielä sanallisesti kertasin mitä laulus-
sa kerrottiin. Sitten soitettiin laulu läpi. Noora piti osittain kappaletta sormet oikeil-
la paikoillaan, kuten sormijumpassa oli aikaisemmilla tunneilla opetettu. Alaspäiset
kulut olivat vaikeampia sormityöskentelyn osalta kuin ylöspäiset. Kuitenkin opit-
tua pystyttiin siirtämään uuteen asiaan. Kappaleen improvisaatiokohdassa soitim-
me Nooran improvisaation palloilla. Kappaleen lopussa Nooraa nauratti. Olihan
hän soittanut ihan uuden laulun.

Opettajan arvioinnin lisäksi erityislasten osalta myös vanhemmat olivat samaa
mieltä oppimisen tuloksista, koska myös he kokivat oppilaiden oppineen taitoja,
joita he pystyvät myös itsenäisesti käyttämään.

AÄ: Näyttää siltä, että opetetut asiat hän on pystynyt omaksumaan asia kerrallaan
ja pystyy käyttämään niitä myös ilman ohjausta.

Soittamisessa ja sen opettelussa on mukana suuri määrä loogisuutta ja tunteita.
Vaikka opetuksessa etsitään oppilaan omia merkityksiä sekä otetaan huomioon
oppilaan oma yksilöllinen eteneminen, on opettajan huolehdittava opetuksen jär-
jestelmällisestä etenemisestä opittavan aineksen suhteen. Asiat voidaan kuvionuot-
tien avulla oppia oppilaalle ominaisella tavalla.
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6.2 Onnistumisen kokemukset ja itsetunnon kohoaminen
oppimisen perustana

Kun oppilaat tulevat ensimmäisille soittotunneilleen, on into soittamista kohtaan
suuri ja soittamisen alkuun olisi päästävä heti. Kokemus on osoittanut, että usein
kuitenkin into soittamiseen laantuu, koska opeteltavia asioita on paljon ennen kuin
pääsee käsiksi haluamiinsa soittokappaleisiin. Tämä todennäköisesti vaikuttaa
oppimismotivaatioon etenkin pienillä lapsilla. Howard Gardnerin (1999, 76-77)
mukaan motivaatio syntyy mielekkäistä kokemuksista, koska tunteet toimivat va-
roitussignaaleina sitä kohtaan, mihin kannattaa osallistua. Gardner (emt.) kokee
haasteena sellaisten kasvatuksellisten ympäristöjen luomisen, jossa esille nouse-
vat mielihyvä, ärsykkeet ja haasteet, koska oppilaat oppivat paremmin, jos he saa-
vat toimia sellaisten asioiden parissa, joissa he ovat vahvoja ja saavat positiivisia
emotionaalisia kokemuksia. Toisin sanoen myös tässä yhteydessä tunteet ovat si-
doksissa tietojen oppimiseen kuten edellisessä luvussa jo todettiin.

Tutkimuksen aineistosta nousi sen analysointi- ja luokitteluvaiheessa voi-
makkaasti esille soittamisen aikaan saamat onnistumisen kokemukset. Opettajan
päiväkirjoista löytyi runsaasti mainintoja onnistumisen tuomasta mielihyvästä, joka
näkyi oppilailla mm. heidän ilmeistään ja innostuneisuudestaan soittamista koh-
taan.

Noora & Arto 10. tunti: Lopuksi laitettiin orkesteri pystyyn. Kappale oli Elefantti-
marssi. Alku lähti perussykkeellä, mutta sitten tahti yltyi. Ensimmäisen soittoker-
ran jälkeen Arto sanoi, että lisää. Soitettiin sama uudelleen. Rytmi ja volyymi oli
melkoinen. Nooraa ja Artoa nauratti soiton aikana.

Myös oppilaiden vanhempien lukukausipalautteista nousi esiin soittoharras-
tuksen helppous ja onnistumisen kokemusten tärkeyden korostaminen. Pienten
oppilaiden vanhemmat kokivat, että soiton aloittaminen kuvionuottimenetelmällä
oli ns. pehmeä lasku soittamisen maailmaan.

SAÄ: Kuvionuotteja voitaisiin pitää pehmeänä laskuna ts. ei heti törmätty nuottien
vaikeuteen eikä myöskään tullut lapselle sellaista asennetta että en osaa. Edistymi-
nen oli pikku hiljaa, mutta varman päällä. Tuskastumisia ei ollut, mitä yleensä lap-
silla saattaa esiintyä heidän aloittaessaan pianonsoiton. Lyhytjännitteisyyttä ei esiin-
tynyt. Osattiin heti soittaa.

  Soittoharrastuksen aloittaminen kuvionuotteja käyttämällä antoi tässä tutki-
muksessa mukana olleille oppilaille positiivisen lähtöalustan soiton oppimiselle,
jossa alussa saatujen onnistumisen kokemusten kautta voitiin edetä oppilaan omassa
tahdissa kohti haasteellisempia asioita.

Kuvionuottisoitto antoi oppilaiden oppimisen etenemiselle
oleellisia onnistumisen kokemuksia ja kohotti

soittajien itsetuntoa.
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Onnistumisen kokemusten lisäksi toinen merkittävä esiin noussut asia näissä
oppimisprosesseissa oli soittoharrastuksen itsetuntoa kohottava vaikutus. Aineisto
osoitti itsetunnon lisääntymistä niin erityisopetuksen kuin yleisen opetuksen pii-
riin kuuluvilla oppilailla. Suuri merkitys itsetunnon kohoamiseen on juuri onnis-
tumisen kokemuksilla, joita kuvionuottien avulla tapahtuvasta soittamisesta saa.

AÄ: Se (soittoharrastus) on nostanut itsetuntoa hänellä selvästi. Onnistuttuaan tuot-
taa iloa ja mielihyvää. Musiikki on eri muodoissaan aina tuottanut hänelle kovasti
elämyksiä. Nyt sitä pystyy tuottamaan itse. Onnistumisen iloa.

Itsetuntoa kohottava vaikutus näkyi myös omien sävellysten tekemisen yhtey-
dessä. Oppilaat suhtautuivat tähän työmuotoon innostuneesti. Omia sävellyksiä
tehtiin paljon myös soittotuntien välisenä aikana kotona.

Ryhmä 18. tunti: Taru asetti kotona tekemänsä laulun nuottitelineelle ja soitti sen
läpi. Kappaleen nimi oli Aavikolla. Paperissa luki sanat sekä siihen oli piirretty
kuvionuotit, jotka hän soitti läpi. Kysyin, että halusivatko he seuraavalla kerralla
tehdä omat laulut. He sanoivat, että halusivat. Näin sovittiin.

Myös lukukausipalautteista tuli ilmi omien improvisointien itsetuntoa paranta-
va puoli.

IÄ: Omien laulujen ja sävellysten tekeminen näyttää nostattavan itsetuntoa.

Kari Kurkela (1994: 184-185) puhuu soittamisen merkityksestä ihmisen koke-
musmaailman rikastuttajana seuraavaan tapaan:

Musiikin tekeminen lapsen harrastuksena on onnistunut, jos se kykenee antamaan
lapselle syvällisiä onnistumisen elämyksiä. Kun musiikin tekijä (tässä tapauksessa
harrastaja) voi riemuita kehittymisestään, olla aidosti ylpeä osaamisestaan, kun tai-
to ja kyvykkyys synnyttävät voitonriemua ja voiman tunnetta ja tekeminen tuottaa
tyydytystä taitojen rajallisuudesta huolimatta, syntyy mahdollisuus toteuttaa itse-
ään vapaasti musiikin parissa. Myönteisenä lapsen harrastuksena musiikki on leik-
kiin tai pelaamiseen verrattava, symbolisen toiminnan kautta mielihyvää tuottava
kokemus.

Kuvionuottien avulla toteutetussa soitonopetuksessa oppilaat saivat onnistu-
misen kokemuksia ja pystyivät toteuttamaan itseään vapaasti musiikin parissa.
Kuvionuottisoitto näytti siis rikastuttavan soittajien kokemusmaailmaa.

Toisaalta itsetunnon kohoamista voidaan pitää myös musiikkiterapeuttiseen
työhön liittyvänä tavoitteena. Näillä kuvionuottioppimisprosesseilla näytti siis ole-
van myös terapeuttisia vaikutuksia, mutta tulee muistaa, että musiikkiterapiassa ei
lähdetä liikkeelle samanlaisista tavoitteista kuin soitonopetuksessa. Tämän soitto-
harrastuksen yhteydessä soitonopetuksen tavoitteiden lisäksi soittamisella oli myös
itsetuntoa kohottava, terapeuttinen vaikutus.
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6.3 Soittamisessa vaikuttavien erilaisten taitojen kehittyminen
kuvionuotteja käytettäessä

6.3.1 Teknisten ja motoristen valmiuksien kehittyminen

Pianonsoiton alkuopetuksessa ensimmäisillä tunneilla otetaan ensimmäisiä aske-
leita kohti oikeaa soittotekniikkaa. Esimerkiksi alle kouluikäisten lasten opetuk-
sessa voidaan aluksi kiinnittää huomiota kaikkien sormien käytön hallintaan, kos-
ka pienelle soittajalle ei ole itsestään selvää oppia hallitsemaan kaikkia kymmentä
sormea heti. Tärkeää on löytää luonnollinen motorinen työskentely, jolle on help-
po rakentaa teknisiä taitoja jatkossa. Thomas J. Parente (1999, 18) pohtii soittami-
sen ja rytmiikan ongelmia artikkelissaan ja liittää sen kinesteettisen älykkyyden ja
musikaaliseen älykkyyden väliseen yhteyteen ja toteaa, että oppilaiden soittami-
sen ongelmien juuret olivat siinä ettei kinesteettinen lahjakkuus ollut kehittynyt
tarpeeksi, jotta saataisiin esiin tietyn kulun musiikillinen idea eli oppilaan kines-
teettinen älykkyys ei antanut hänen musiikillisen älykkyytensä tuoda esiin vaikei-
ta kaksi vastaan kolme -rytmikuvioita oikealla tavalla. Pianonsoitossa motoriset
taidot ovat siis musiikillisen ilmaisun esille tuomisen edellytys.

Suzuki-menetelmän eräs periaate on, että pienet lapset voivat opetella soittoa
siten, että he pystyvät keskittymään oikeaan soittotekniikkaan ja äänen sävyn löy-
tymiseen, koska soitettaessa korvakuulolta ei tarvitse käyttää energiaa nuottien
lukemiseen (esim. Winberg 1980). Kuvionuoteista soitettaessa on alusta asti mu-
kana nuoteista soittaminen, mutta helpotetun informaation käsittelyn avulla voi-
daan keskittyä sormien motoriseen hallintaan ja etsiä luonnollista soittotekniik-
kaa. Kun pianossa on kuvionuottitarrat, jotka selkeästi jäsentävät koskettimistoa,
on oppilaan helppo löytää oikea soitettava kosketin, ja hän pystyy samalla pohti-
maan oikeaa soittotekniikkaa, koska ajattelusta ei kulu liian suuri osa oikean nuo-
tin ja koskettimen etsimiseen. Varsinkin aivan ensimmäisillä tunneilla, jolloin vas-
ta totutellaan kaikkien sormien käytön hallintaan, etenkin yleisen opetuksen pii-
riin kuuluvilla oppilailla, kuvionuotit auttavat pääsemään hyvin soittamisen al-
kuun.

Linda 3. tunti: Seuraavaksi otin esiin kortit, joissa on kuvio ja sorminumero. Etsit-
tiin sormille oikeat kodit ja soitettiin Ykkönen on tässä –harjoitus. Sovittiin myös,
että toinen käsi soittaa aina kolmioita ja toinen ympyröitä.

Tämän tutkimuksen opetusprosessit osoittivat, että kuvionuottien avulla oppi-
laiden oli mielekästä opetella kahdella kädellä yhtä aikaa soittamista. Pianoryh-
män kohdalla päästiin varsin nopeasti etenemään erilaisten melodioiden ja säes-

Kuvionuottien avulla voitiin edesauttaa soittamiseen
vaadittavien motoristen taitojen kehittymistä.
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tyksen samanaikaiseen hallitsemiseen. Jo yhdeksännellä pianotunnilla ryhmäläi-
set kokeilivat kvintti-säestystä oikean käden melodian kanssa. Ensimmäisen luku-
kauden loppuun mennessä hallittiin myös kolmijakoinen murtosointu-säestys.

Ryhmä 12. tunti: Vasemman käden laineiden opettelussa kuvionuotit auttavat sor-
mia löytämään oikeat koskettimet helposti, kun lapsi joutuu ponnistelemaan mm.
sormijärjestyksen ja motorisen suoriutumisen kanssa. Korva sanoo, että menikö
oikein. Nuotista he myöskin näkevät, että onko nuotti edelliseen verrattuna ylä- vai
alapuolella.

Aivan soittoharrastuksen alussa kuvionuottien avulla voidaan näin opetella tek-
nisiä ja motorisia valmiuksia soittoa varten. Koska samaan aikaan soitetaan nuo-
teista, yhdistyy tämä taito myös silmän, käsien ja luonnollisesti myös korvan yh-
teisyöhön. Vanhemmat kokivat lasten oppineen puolen vuoden aikana juuri tällai-
sia taitoja soittoa ajatellen.

T: Mitä lapsenne on mielestänne oppinut tähän asti?

SAÄ: Silmän ja käsien hallinnan. Pianoa soitetaan molemmilla käsillä samalla nuot-
teja seuraten.

Vuoden soittoharrastuksen jälkeen pianoryhmän oppilaat osasivat motorisesti
hallita melodioiden säestämisen erilaisilla säestyskuvioilla. Tutkimus kuitenkin
osoitti, että motorinen oppiminen on hyvin yksilöllistä, ja kaikkien sormien hal-
linnan opetteluun saattaa kulua toisilta pidempään kuin toisilta.

Erityisopetuksen piiriin kuuluvilla oppilailla soittamiseen vaadittavissa hieno-
motorisissa taidoissa saattaa usein olla suuriakin vaikeuksia. Soittamisen tekniset
tavoitteet on heidän osaltaan asetettava eri tavoin kuin  perinteisessä pianopedago-
giikassa ajatellaan. Tämän tutkimuksen yhteydessä selvisi, että kaikilla sormilla
soittaminen ei ole itsestään selvää puhumattakaan hienostuneesta käsivarsien ja
sormien hallinnasta. Nooran ja Arton kohdalla soittaminen aloitettiin motorisessa
mielessä käyttämällä yhtä sormea. Kaikkien sormien käyttöä opeteltiin koko ko-
keilun ajan ja lopussa he pystyivät soittamaan oikean käden viidellä sormella help-
poja melodioita ja vasemman käden kolmella sormella soitettiin kolmisointu.

Noora ja Arto 46. tunti: pyysin Nooraa soittamaan punaisen soinnun. Ilman taulua
ja muuta avustusta Noora muisti itse miten punainen sointu soitetaan vasemmalla
kädellä!!! Sitten pyysin häntä soittamaan mustan soinnun ja sekin löytyi ihan ilman
apua. Sitten soitimme Naakka naakka naksuttajan soinnuilla.

Edellä on kuvattu tutkimuksen kahta motoriikkaan liittyvää oppimisprosessia,
jotka ovat hyvin erilaisia. Myös Lindan ja Sammon motorinen oppiminen olivat
hyvin yksilöllisiä. Yhteenvetona todettakoon, että kuvionuotit antoivat oppilaille
mahdollisuuden harjoittaa soittamisessa vaadittavia motorisia taitoja mielekkääl-
lä tavalla, koska oppilaiden huomio ei kiinnittynyt liikaa oikeiden nuottien ja kos-
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kettimien etsimiseen, vaan samalla pystyttiin hallitsemaan soitto myös motorises-
ti. Näin soittaminen jäi mielekkääksi tapahtumaksi, josta vähitellen voitiin siirtyä
kohti haasteellisempia asioita.

   Kuvionuottien käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa on kokeiltu (Lai-
tinen & Pataila 2000). Laitisen ja Patailan tutkimuksen mukaan mielekkään mu-
siikillisen harrastustoiminnan kautta saavutettiin kuntouttavia vaikutuksia. Mer-
kittäviä löytöjä olivat sensoriikan paraneminen koeryhmäläisillä, tietoisuuden kas-
vaminen oman toiminnan suhteen sekä elämänlaadun paraneminen soittoharras-
tuksen myötä. Vaikka koe- ja kontrolliryhmät olivat pieniä tulokset ovat rohkaise-
via ja tukevat myös tämän toimintatutkimuksen tuloksia. Kuvionuotit mahdollis-
tavat helpotetun visuaalisen informaation kautta sellaisen motorisen toiminnan,
joka ei muuten olisi mahdollista. Kehitysvammaisten soittoharrastuksessa infor-
maatio on niin selkeä, että se ohjaa oikeanlaiseen hienomotoriikkaan, joka aikaan-
saa soittotapahtuman.

    6.3.2 Nuottikirjoituksen ja kuullun spatiaalinen hahmottaminen

Soittaessaan suoraan nuoteista muusikko on kasvotusten ongelman kanssa tilan-
teessa, jossa hänen on havainnoitava oikeat nuotit ja rytmit, ja sitten muutettava ne
sopivaan motoriseen muotoon kuluvassa ajassa (Lehmann & Ericsson 1996, 4).
Nuotinlukutapahtumassa siis toistuvat eri toimintojen osittain päällekkäiset sarjat.
Soitettaessa nuoteista on ensiksikin ymmärrettävä symbolien merkitys, tiedostet-
tava sen kuultu vastine sekä yhdistettävä tämä motoriseen toimintaan. Myös De-
nes Agayn (1981, 197) mukaan soittaminen suoraan nuoteista on melko komplek-
sinen sarja erilaisia toimintoja: 1. silmät näkevät nuotin kuvan, 2. aivot tulkitsevat
vastaanotetun kuvan kahdella tasolla, kuulon ja tuntoaistin ja sen mukaisesti välit-
tää sopivat lihasimpulssit haluttuun kosketinkontaktiin sekä 3. kädet ja sormet soit-
tavat muuttaen siten visuaalisen ja kuullun vaikutelman ääneksi. Luettaessa taval-
lisia nuotteja visuaalinen kuva on lisäksi melko monimutkainen ja vaatii paljon
tietoa, jotta aivot pystyvät sen oikealla tavalla tulkitsemaan ja tuottamaan halutun
lihasliikkeen.

Kuvionuoteista soitettaessa tätä nuottikuvan visuaalista ymmärtämistä on hel-
potettu pudottamalla se abstraktista konkreettiselle, helposti ymmärrettävälle ta-
solle. Katsottaessa nuottia oikea kosketin löytyy etsimällä samanlainen merkki
koskettimilta, ja lihasliikkeen toiminnan määrääminen helpottuu ajattelun eri toi-
mintojen vähentyessä. Kuvionuotit voivat visuaalisesti synnyttää samanlaisen kuu-
lokuvan kuin perinteinenkin nuottikirjoitus, mutta osittain toisesta näkökulmasta,
koska kuvionuottisoittoon liittyy hyvin usein laulu, jota soittaessa lauletaan, ja
omaa soittamista verrataan tähän kuulokuvaan. Moni pianonsoiton opettaja luul-
tavasti tässä kohdin kritisoi sitä, että nuoteista soittaessa ei saisi katsoa kosketti-

Kuvionuottien avulla voidaan harjoitella nuotinluvun
visuaaliseen ja musiikin kuulonvaraiseen

hahmottamiseen liittyviä taitoja.
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miin, vaan katseen tulisi pysyä nuoteissa, mutta oppilas voi oppia muistamaan
kuvionuottitarrojen paikat koskettimilla ja oppia soittamaan kuvionuoteista kos-
kettimiin katsomatta samalla tavoin kuin perinteisistäkin nuoteista.

Soitettaessa pianolla koskettimiston hahmottaminen vaatii tietynlaista spatiaa-
lista kykyä, jotta mustien ja valkoisten koskettimien joukosta löytäisi haluamansa
äänen. Kuvionuottitarrat pianossa jäsentävät koskettimet selkeästi havainnoitavaan
muotoon. Oktaavialat löytyvät kuvioiden ja nuotit värien avulla. Alkuopetuksessa
tätä on helppo käyttää apuna opeteltaessa koskettimien nimiä ja paikkoja kuten
tämän toimintatutkimusprosessi osoitti.

Sampo 9. tunti: Otin esiin musiikin aakkoskortit, jotka olivat värillisiä. Näytin c.tä
ja kysyin Sammolta, että mikä kirjain. Hän tunnisti sen kuten arvelinkin ja tiedus-
tellessani väriä hän tietenkin tunnisti senkin. Sitten pyysin etsimään kaikki punaiset
koskettimet ja Sampo etsi todella reippaasti ne. Olin ajatellut ottaa vain kolme aak-
kosta, (c, d, ja e) mutta Sampo sanoi haluavansa kaikki kirjaimet esille. Näin käytiin
läpi kaikki aakkoset ja etsittiin vastaavat koskettimet.

Edetessä kohti perinteistä nuottikirjoitusta värejä ja kuvioita oli helppo käyttää
spatiaalisen hahmottamisen opettelun apuna, mutta Nooralle ja Artolle tarrat pia-
nossa olivat soittamisen edellytys, jotta oikea kosketin pystyttiin löytämään pian-
osta kuvionuottikirjoituksen mukaan. Kuvionuottikirjoituksen lukeminen vaatii
melodian etenemissuunnan hahmottamista oikean koskettimen löytymisen lisäk-
si. Kahden rivin (oikea ja vasen käsi) hahmottamista harjoiteltiin mm. seuraavan-
laisen harjoituksen avulla.

Noora & Arto 9. tunti: Sitten otettiin magneettitaulu esiin. Olin laittanut tauluun
kolmioita (c2-g2) ja palloja (c-g). Tarkoituksena oli harjoitella parien löytämistä.
Siis oikealla ja vasemmalla yhtä aikaa soitettavien sävelien etsimistä. Laitoin tau-
lulle päällekkäin punaisen kolmion ja pallon. Oikea soittaa kolmioita ja vasen pal-
loja. Ensin etsittiin siis punaiset, sitten ruskeat, harmaat, siniset ja mustat. Parit löy-
tyivät ja lopuksi ne soitettiin peräjälkeen.

Kun edetään kohti perinteisen nuottikirjoituksen opettelua spatiaalisen hahmot-
tamisen osuus kasvaa. Myös Marja Vuoren mallissa lasten nuotinlukutaidosta (kts.
luku 4.4.1.) oli monta spatiaaliseen hahmottamiseen liittyvää puolta, vaikka nuo-
tinluku aina onkin yhteydessä kuultuun. Oppilaan on siis nuotteja lukiessaan ym-
märrettävä nuottikuvasta äänten oikea järjestys, suunnat (esim. nuotit menevät ylös,
pianossa suunta oikealle), nuottien rakenteelliset ideat ja kokonaisuudet. Jo pel-
kästään nuottien seuraaminen viivastolla saattaa olla hankalaa ja aiheuttaa ongel-
mia (esim. Steele 1981). Aluksi kuvionuottien avulla voidaan opetella nuottien
seuraamista ja visuaalisen kuvan yhdistämistä silmän, korvan ja käden yhteistyö-
hän.

Kun soittamisessa edetään kohti nuottiviivaston opettelua, voidaan kuvionuot-
teja kätevästi hyödyntää nuottiviivaston käytön ja sen spatiaalisen hahmottamisen
opettelussa. Koska kuvionuotinnuksessa ei tavallisen nuottikirjoituksen tapaan
visuaalisesti näy suunnat ylös ja alas on kuvionuottien siirtäminen nuottiviivastol-
le oleellista, jos pyritään oppimaan perinteisen nuottikirjoituksen lukeminen ja
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niistä soittaminen. Kuvionuottien siirtäminen viivastolle auttaa vähitellen lasta
oppimaan nuottien sijoittumisen viivoille ja väliin, nuottien paikat viivastolla, suun-
nat ylös ja alas, hahmottamaan nuottikuvan rakenteellisia ideoita, ajallisten ele-
menttien tajuamista jne. Samalla soittaminen on mielekästä, koska oikea kosketin
voidaan varmistaa kuvioiden ja värien avulla.

Linda 17. tunti:  Otin nuottitalo-taulun esiin. Esittelin viivaston hänelle ja laskimme
monta viivaa siinä oli. Viisi. Ensin laitoimme nuotteja viivoille ja sitten väleihin ja
sitten kaikille viivoille ja kaikkiin väleihin. Lindalta tämä onnistui ongelmitta. Lo-
puksi kerroin, että punainen neliö eli C asuu apuviivalla ja laitoin nuotin viivalle.
Sitten kerroin, että D asuu pikkuviivan ja ison viivan välissä. Laitoin nuotin viivas-
tolle. Nyt Linda sai laittaa kuviot oikeisiin kohtiin

Kuten Vuorikin (1991) tutkimuksessaan totesi, ei nuotinluvun ongelmat ole
kiinni pelkästään visuaalisesta hahmottamisesta, vaan myös muista tekijöistä.
Nuotinluvussa kuten soittamisessa yleensäkin yhdistyy monet eri seikat kuten
motorinen toiminta, kuullun hahmottaminen jne., mutta visuaalinen hahmottami-
nen on nuotinluvun yksi osatekijä. Joillakin oppilailla saattaa aivan soittamisen
alkuvaiheessa olla hyvinkin hankalaa hahmottaa esimerkiksi sitä ovatko nuotit vii-
valla tai välissä, menevätkö nuotit ylös vai alas jne. Suunnat ylös ja alas saattavat
olla pienelle lapselle epäselviä, koska koskettimilla ylös tai alaspäin tarkoittaa
fyysisesti käytännössä oikealle tai vasemmalle. Kuuntelemalla suuntien hahmot-
taminen saattaa olla jopa helpompaa. Nuottikuvan visuaalisella hahmottamisella
voidaan tukea korvan kehitystä. Jos alkeistasolla oleva oppilas pystyy hahmotta-
maan nuottikuvasta esimerkiksi samalla viivalla tai samassa välissä olevia nuotte-
ja tai erottamaan melodiasta suuntia ylös tai alaspäin, niin tämä auttaa myös soi-
ton alkuvaiheessa kehittymässä olevaa kuuntelua ja korvan herkkyyttä. Jos oppilas
tietää, että samalla viivalla olevat nuotit ovat samalla korkeudella, hän voi myös
olettaa kuulevansa tämän. Näin hänelle muodostuu visuaalisen hahmottamisen
kautta ennakko-oletus soitettavista äänistä, jonka äänen kuuleminen vahvistaa.

Spatiaalinen hahmottaminen on kuitenkin nuotinluvun ja soittamisen yksi osa-
tekijä. Spatiaalista hahmottamista tapahtuu soittamisessa niin kuullun kuin näh-
dynkin perusteella. Toisin sanoen myös kuultua hahmotetaan spatiaalisesti. Kor-
nicken (1995) tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että yksilöillä, jotka pystyvät
muodostamaan mentaalisen kuvan äänestä nuottikuvan mukaan, on etua tästä lu-
ettaessa musiikkia suoraan nuoteista.
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6.3.3 Musiikin loogis-matemaattisten rakenteiden ymmärtäminen

Gardnerin intelligenssi-teorian soveltaminen opetukseen on herättänyt paljon kes-
kustelua siitä, miten ja missä tarkoituksessa musiikkia voidaan käyttää oppimisen
apuna. Hartin (1999) mukaan musiikki on hyvä tapa lähestyä erilaisia opeteltavia
asioita, koska tutkimusten mukaan musiikki parantaa mm. spatiaalisen ja abstrak-
tin ajattelun kapasiteettia. Gardnerin teoriaa opetukseen on siis sovellettu mm.
siten, että musiikkia on käytetty akateemisten aineiden oppimisen apuna. Kassell
(1998) kuitenkin varoittaa tekemästä pinnallisia yhdistelmiä oppiaineiden suhteen,
jossa musiikillinen kokeminen ja musiikin eri puolet jäävät syrjään. Tässä tutki-
muksessa Gardnerin teoriaa on sovellettu sellaisesta näkökulmasta, jonka mukaan
musiikissa ja sen toteuttamisessa on mukana erilaisia taitoja, jotka toteutuvat jo-
kaiselle yksilöllisellä tavalla. Toisin sanoen musiikkia ei opetella matematiikan
avulla tai matematiikkaa musiikin, vaan pianonsoitossa ja sen oppimisessa tarvi-
taan myös loogis-matemaattisen ajattelun taitoja, jotta päästäisiin toteuttamaan
itseään musiikin avulla. Miten ja millä tavalla riippuu oppilaasta ja myös opettajan
tavasta opettaa.

Pianonsoiton opettamisessa on mukana monia loogis-matemaattiseen ajatte-
luun liittyviä puolia. Yksinkertaisimmillaan ajateltuna ensimmäisillä pianotunneilla
opetellaan usein sorminumeroita, kuten monet pianokoulutkin antavat ymmärtää
(esim. Ahonen & Rouhe 1997; Karhilo 1996; Louhos, Juris & Liu-Tawaststjerna
1998).  Tämän toimintatutkimuksen yhteydessä sorminumeroita ja niiden paikko-
ja koskettimistolla opeteltiin kuvionuottien avulla. Pienille lapsille kuviot olivat
aluksi muistin tukena, ja niiden avulla he oppivat sormien numerot ja niiden paikat
koskettimistolla. Erityisoppilaiden kohdalla sorminumeroiden ja sormijärjestys-
ten opettelua on pohdittava aina oppilaan kykyjen mukaan.

Toinen loogis-matemaattiseen ajatteluun liittyvä asia on nuotinluvun opette-
lussa rytmit. Rytmiikan opettelua voidaan lähestyä monesta erilaisesta näkökul-
masta, esimerkiksi musiikkiliikunnan avulla, jossa rytmi koetaan kokonaisvaltai-
sesti. Oli lähestymistapa mikä tahansa, on oppilaan kuitenkin nuotinluvun kannal-
ta hyvä tietää nuottiarvot ts. moneenko nuoteissa lasketaan. Myös tahtiosoitusten
ymmärtäminen vaatii abstraktia ajattelua. Kuvionuottimerkintätavassa nuottien
kesto on selkeästi esillä nuotin palkin pituutena eli mitä pidempi palkki, sitä pi-
dempään kosketinta pidetään pohjassa. Tätä voitiin käyttää hyväksi nuottiarvojen
opettelussa pienten lasten opetuksessa.

Linda 13. tunti: …olin asettanut esiin kuvionuotteja c2-g2 ¼ - ja ½-nuotin pituisia.
Selitin, mikä nuotti vastaa askelta ja mikä leponuottia (Kuvio 13):

Kuvionuottien avulla voidaan tukea musiikin loogis-matemaattisten
rakenteiden ja osatekijöiden oppimista.
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Kuvio 13. Neljäsosa- ja puolinuotin oppiminen kuvionuottien avulla

 Lepo- ja marssinuotti nimitykset ovat peräisin Ahosen ja Rouheen (1997) Lu-
kutunti-kirjasta. Tässä tutkimuksessa nuottien kestoja opeteltiin suhteessa kuvio-
nuottien merkintätapaan, jonka avulla oppilaalle oli helppo havainnollistaa nuot-
tien pituuksia. Kuvionuotit näyttivät ohjaavan oppilaan oppimista konkreettisesta
ajattelusta abstraktiin.

Erityisoppilaiden kohdalla perinteisessä nuottikirjoituksessa nuottiarvojen abst-
rakti merkintätapa saattaa aiheuttaa ongelmia soitossa. Kuvionuottien merkintäta-
pa mahdollistivat tämän tutkimuksen yhteydessä Nooralle ja Artolle mahdollisuu-
den ymmärtää nuottien kestojen merkintätapa ja toimia soittaessa nuottikirjoituk-
sen ohjeiden mukaan.

Jotta lukijalle ei jäisi väärää kuvaa siitä, että rytmiikan opettelu olisi vain mate-
maattista asioiden pohtimista, on todettava, että kestojen opettelu on aina yhdistet-
tävä kokonaisvaltaiseen rytmin ja musiikin pulssin kokemiseen. Lisäksi on kuiten-
kin hyvä ymmärtää nuottikirjoituksen merkintätavat. Opettajalle jääköön vapaat
kädet lähestyä asiaa sellaisesta näkökulmasta, jonka näkee oppilaalle parhaaksi,
sillä toiset oppilaat pitävät asioiden matemaattisesta pohdinnasta, toiset rytmin
kokonaisvaltaiseen eläytymiseen liittyvästä lähestymistavasta kuten tämäkin tut-
kimus osoitti.

Musiikinopetusta voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista, joista yksi Kari
Ahosen (1997) mukaan on musiikin käsittäminen kompositionaalisena rakentee-
na, jolloin kuulijan tehtävänä on kokonaisen sävellyksen jakaminen hierarkkisiin
osiin ja näiden keskinäinen vertailu. Vaikka on kysymys musiikillisesta tunnepi-
toisesta kuuntelutapahtumasta, vaaditaan teemojen ja osien erotteluun tietynlaista
analyyttista ajattelua ja loogisten asiayhteyksien näkemistä. Musiikillinen analyyt-
tinen ajattelu on myös mukana soitonopetuksessa, joka voi esimerkiksi helpottaa
suuressa määrin kappaleiden ulkoa oppimista. Kappaleiden rakenteiden tiedosta-
minen auttaa musiikin ymmärtämistä. Paras lopputulos saadaan varmasti aikaan
yhdistämällä tämä tieto syvempään musiikilliseen kokemukseen. Myös kuvionuot-
tikirjoituksen avulla voidaan hahmottaa musiikista erilaisia muotorakenteita (esi-
merkiksi samana toistuvat säkeet), mikä auttaa erityisoppilaita jäsentämään mu-
siikkia eri tavalla kuin se ennen oli mahdollista.

Loogis-matemaattiset taidot tulevat selvimmin esiin musiikin teorian asioiden
opettelussa. Myös Väinölän (1995) mukaan musiikin teoria perustuu jonkin astei-
sena matematiikalle ja musiikkia opiskelevat joutuvat käyttämään myös matemaat-
tista osaamistaan. Vaikka Gardner korostaakin teoriassaan eri lahjakkuuksien eril-
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lisyyttä toisistaan, hän huomauttaa (1983, 125-126), että musikaalisuudella ja
matematiikalla on yhteyttä toisiinsa juuri musiikin rytmiikan ja säännönmukai-
suuksien osalta. Tämän tutkimuksen opetusprosesseissa yhteys matemaattisuuteen
näkyi opetuksessa Sammon kohdalla, joka oli hyvin innostunut nuottiarvoista ja
niihin liittyvistä numeroista.

Sampo 22. tunti: Kerroin, että äänien pituuksia voidaan laskea numeroin. Ensin
soitettiin sellainen ääni, jossa ehdittiin laskea yhteen. Sitten soitettiin pianosta ään-
tä, jonka aikana laskimme kahteen ja sitten niin pitkä ääni, jonka aikana ehdimme
laskea kolmeen. Kun näitä oli soitettu, näytin millaisia soittamamme äänet oli
nuoteissa…..otettiin esiin kolmosveturi. Kysyin Sammolta, että monta ykkösnuot-
tia mahtuu nyt yhteen korttiin. Kolme, hän tiesi. Sitten soitettiin kolmen iskun laat-
ta, jossa oli kolme ¼-osa nuottia. Sitten otin vielä esiin laatan, jossa oli pisteellinen
puolinuotti. Tässä laskimme kolmeen. Sitten otin vielä laskutehtävän, jossa Sampo
sai laskea yhteen neljäsosanuotin ja puolinuotin. Näistä korteista Sampo sai tehdä
junan. (Kuvio 14.)

Kuvio 14. Sammon keksimä kolmijakoinen rytmi

Edellisessä esimerkissä musiikin teorian asioiden opettelu yhdistyi myös omaan
luovaan toimintaan, jossa Sampo sai itse keksiä haluamansa rytmin. Kun rytmi
soitettiin, se yhdistyi kokonaisvaltaiseen rytmin pulssin kokemiseen.

Jälleen kerran on korostettava, että ”musiikin matematiikka” on pedagoginen
keino opetella musiikin teoriaa. Musiikki kokonaisuudessaan on luonnollisesti ai-
van jotakin muuta. Lisäksi toisille oppilaille sopii edellisen esimerkin kaltainen
lähestymistapa, joillekin taas ei lainkaan. Opettaja voi oppilaan yksilöllisyyden
perusteella löytää oikean oppimistavan.

6.3.4 Musikaalisten valmiuksien esille tuleminen

Oppilaiden musikaalisuus ilmeni tässä tutkimuksessa heidän
yksilöllisenä kiinnostuksena musiikkia kohtaan.

Tämän tutkimuksen yhteydessä oppilaiden musikaalisuutta ei testattu musikaali-
suustestillä. Tämänkaltaiset mittaustulokset ja musikaalisuuden kehittymisen seu-
ranta olisivat voinet antaa uudenlaista ulottuvuutta tutkimukselle, mutta tämän
tutkimuksen yhteydessä musikaalisuutta tarkasteltiin perinteisen näkemyksen rin-
nalla myös toisenlaisesta näkökulmasta. Eräs tutkimuksen peruslähtökohta on, että
jokainen yksilö voi osallistua soitonopetukseen omilla ehdoillaan, ja opetuksen



114

tarkoituksena on löytää jokaiselle oppilaalle ominainen tapa harjoittaa musiikkia
ja toteuttaa omanlaistaan musikaalisuuttaan. Musikaalisuutta tässä tutkimuksessa
katsottiin Gardnerin ja Karman määritelmien lisäksi näkökulmasta, jossa musi-
kaalisuus käsitetään nousevan oppilaan omista musiikillisista merkityksistä ja kiin-
nostuksen kohteista. Jos musiikki ei ole oppilaalle mielekäs asia eikä opetus vai-
kuta kiinnostavalta, on opettajan kriittisesti mietittävä, olisiko opetusta muutetta-
va toisenlaiseen suuntaan vai onko musiikki oppilaalle vieras asia. Usein kysymys
on vain jokaiselle sopivan väylän löytämisestä. Kuitenkin opettajat ovat tietyllä
tapaa oman ajattelunsa ”vankeja”, jolloin esimerkiksi opettajan vaihto oppilaalle
sopivan opetuksen löytämiseksi olisi paikallaan. Tällä ei tarkoiteta, että joidenkin
opettajien opetus olisi toisia parempaa, vaan sitä, että joillekin sopii yhdenlainen
opetus, toiselle taas jokin toinen.

Tärkeäksi seikaksi musikaalisuuden kohdalla tässä tutkimuksessa nousi oppi-
laan oma kiinnostus musiikkia kohtaan, mikä toisaalta tuo myös esiin Gardnerin
ajatuksia musikaalisuudesta. Armstrong (1993, 21) on listannut Gardnerin älyk-
kyyksiin liittyviä käytännön piirteitä. Hänen mukaansa musikaalisuuteen liittyvät
hyvä lauluääni, säännöllinen musiikin kuuntelu, instrumentin soitto, elämän koke-
minen köyhemmäksi ilman musiikkia, melodioiden hyräileminen erilaisissa tilan-
teissa, useiden melodioiden tunteminen, nopea melodioiden oppiminen ja väärien
äänien kuuleminen.

Kaikki tämän tutkimuksen oppilaat olivat kiinnostuneita musiikista, ja toivat
esiin omanlaistaan musiikillista lahjakkuuttaan. Erityisoppilaiden kohdalla tärke-
ää oli, että he saivat nyt kuvionuottien avulla väylän toteuttaa omaa musikaalisuut-
taan ja tuoda sitä esille. Noora ja Arto osoittivat usein kuulevansa, jos melodiat
menivät väärin ja osoittivat muutenkin oman kiinnostuksensa musiikkia kohtaan.
Myös rytmiikka oli heille luontaista.

Noora & Arto 9. tunti: Nooran ja Arton säestys noudatteli pääpiirteissään kappaleen
perussykettä. Löytö oli heille ihan luontainen, musiikista noussut, koska en ollut
antanut säestykseen mitään muita ohjeita kuin että soita punaista tai mustaa jne.
Tämä on hyvä osoitus heidän musiikillisesta tajustaan.

 Melodian soitossa tuli myös esiin tarkka kuuntelemisen taito. Noora soitti
melodioita usein korvakuulolta.

Noora & Arto 10. tunti: Noora soittaa aika paljon korvakuulolta ja unohtaa merkki-
en seuraamisen. Kun hän kuulee, että kosketinta pitäisi vaihtaa, hän katsoo nuottei-
hin.

Pianoryhmässä omien sävellysten tekeminen nousi hyvin suosituksi työmuo-
doksi, mikä tuo esiin oppilaiden omanlaista musikaalisuutta.

Ryhmä 22. tunti: Saku oli jo tunnin aikana aikaisemmin sanonut, että hän on sävel-
tänyt oman kappaleen. Olin sanonut, että hän saa esittää sen tällä tunnilla. Nyt oli
esityksen aika. Taru ja Irene asettuivat omille tuoleilleen kuuntelemaan ja Saku
esitti itse säveltämänsä kappaleen. Hän soitti oikealla kädellä melodian ja vasem-
paan hän oli laittanut kvinttiborduna-säestyksen. Esityksen jälkeen annoimme hä-
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nelle aplodit. Kysyin, että mikä sen nimi on? Ilo, hän sanoi. Kysyin oliko muilla
omia kappaleita. Taru sanoi, että hänellä on. Halusiko hän esittää? Joo ja hän kaivoi
esiin itse piirtämänsä Maijan karitsa -kappaleen nuotit. Hän asetti ne nuottitelineel-
le ja soitti sen läpi oikealla kädellä. Taputimme hänellekin.

Lindan kohdalla todettiin jo luvussa 6.1.1 musiikin olevan hänelle hyvin tärkeä
asia hänen elämässään. Omien sävellysten tekeminen on tärkeää ja mielekästä
puuhaa kuten oma vapaa improvisointi pianolla niin kotona kuin pianotunneilla-
kin. Linda piti myös laulamisesta ja osasi laulaa lauluja ilman erityisempää opet-
telua.

Linda 3. tunti: Lopuksi laulettiin Tuiki tuiki tähtönen -laulu. Linda lauloi kanssani
kauniilla, kuuluvalla äänellään.

 Oppilaiden musikaalisuus tässä tutkimuksessa tuli esille oman kiinnostuksen
kautta. Kuvionuottien avulla saatiin uusia mahdollisuuksia toteuttaa omanlaista
musiikkia. Nooralle ja Artolle kuvionuotit olivat mullistava tapa ilmentää musiik-
kia ja saada harrastusmahdollisuus heille tärkeälle asialle. Pienille soitto-oppilail-
le kuvionuotit antoivat mahdollisuuden omien sävellysten tekoon sekä välittömään
ja helpompaan itsensä ilmaisuun musiikin avulla.

6.3.5 Musiikkiin liittyvien lingvististen taitojen suhde soittoon

Laulujen sanat muodostuivat tärkeäksi tekijäksi kappaleiden
opettelussa. Kuvionuottisoitolla saattaa olla positiivisia vaikutuksia

lukemaan oppimiseen.

Musiikillisen ja kielellisten lahjakkuuden yhteys on kiinnostanut monia tutkijoita
ja muitakin tahoja. Kun kieli tulee esiin sen hahmoina ja kirjoitettuna kielenä, ei
voida unohtaa sen vokaalista puolta ja yhteyttä korvaan, siis kuulemiseen. Huoli-
matta kielen yhteydestä auditiiviseen maailmaan Gardner (1983) ei pidä tätä audi-
tiivis-oraalisena lahjakkuuden muotona, koska myös kuurot henkilöt käyttävät kieltä
ja hallitsevat merkkisysteemejä, mikä todistaa, että kielellinen lahjakkuus ei ole
pelkästään kuuloon liittyvä lahjakkuuden muoto. Toiseksi on olemassa myös toi-
nen lahjakkuuden laji, joka on itsenäinen kuten kielellinenkin ja on yhteydessä
auditiiviseen alueeseen. Tämä musiikillinen lahjakkuus viittaa yksilöiden kykyyn
erottaa merkityksiä ja tärkeyksiä rytmisesti järjestetyistä sävelkorkeuksista ja ky-
kyyn tuottaa metrisesti järjestettyjä sävelsekvenssejä tarkoituksenaan kommuni-
koida muiden ihmisten kanssa. Nämä musiikilliset kyvyt nojaavat voimakkaasti
auditiivis-oraaliseen kykyyn, mutta musiikillinen lahjakkuus on erillinen alueensa
kuin kielellinenkin. (Gardner 1983, 97-98.)

Kari Uusikylä ja Jane Piirto (1999, 133) esittelee kielellisen lahjakkuuden osa-
alueen vahvistamista varten harjoituksen, jossa tätä lahjakkuutta voidaan kehittää
mm. opettelemalla lastenloruja (sormileikkejä) ja hassuja lauluja sekä pelaamalla
muistipeliä. Tässä on huomioitava, että kielellisen lahjakkuuden kehittämisessä
käytetään apuna musiikkia ts. lasten lauluja ja myös motoriikkaan liittyviä sormi-
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leikkejä. Kielellisen lahjakkuuden kehittämisen apuna on siis myös muiden lah-
jakkuuksien osa-alueet. Toisaalta voidaan ajatella myös niin, että lapsen musiikil-
lisen puolen kehittämisessä käytetään apuna kielellistä osa-aluetta. Musiikkileik-
kikoulun opetusmateriaalista on suuri osa juuri satuihin ja loruihin liittyvää mu-
siikkimateriaalia. Lahjakkuuksien eri puolet siis voivat näin tukea toisiaan.

Soili Väinölän (1995) tutkimuksessa tutkittiin musikaalisuuden yhteyttä äidin-
kielen, matematiikan ja kuvaamataidon arvosanoihin. Tämän tutkimuksen mukaan
matematiikan ja musikaalisuuden välille löytyi lievä yhteys. Kuvaamataidon ja
musikaalisuuden sekä äidinkielen ja musikaalisuuden välille muodostui selvä yh-
teys. Väinölä (emt.) näkee tämän yhteyden perustuvan kuulonvaraiseen oppimi-
seen niin puheen kuin musiikinkin osalta. Suzuki (1977, 8) perustelee korvakuulo-
menetelmäänsä sillä, että jos kaikki lapset oppivat puhumaan omaa äidinkieltään,
niin samalla tavoin he voivat oppia soittamaan. Tässä tutkimuksessa ei selvitetä
musikaalisuuden ja kielellisen lahjakkuuden yhteyttä toisiinsa, vaan pohditaan mitä
kielellisen lahjakkuuden puolia voi käyttää apuna pianonsoiton opetuksessa, ja
minkälaisia kielellisiä valmiuksia pianonsoitossa saattaa tarvita. Lisäksi voidaan
pohtia miten kielellinen lähestymistapa voi rikastuttaa soitonopetusta tai miten
kielellisiä ongelmia voi helpottaa opetuksessa.

Pienet lapset ovat yleensä innostuneita kirjainten ja aakkosten opettelemisesta,
mikä soveltuu hyvin heidän ikäkauteensa. Tämän tutkimuksen yhteydessä ”musii-
kin aakkosia” opeteltiin kuvionuottien värien avulla. Jos sanat koostuvat kirjai-
mista, jotka vastaavat tiettyä äännettä, koostuvat melodiat nuoteista, jotka vastaa-
vat tiettyä sävelkorkeutta, ja muodostavat näin tiettyjä musiikillisia kokonaisuuk-
sia.

Linda 17. tunti: Nyt oli musiikin aakkosten vuoro. Otin esiin aakkoskortit C-G ja
levitin ne sekalaisessa järjestyksessä koskettimiston päälle ja kysyin, että mikä näistä
on ensimmäinen aakkonen? Sisar kuiskasi, että C. Sitten Linda sanoi, että C ja poi-
mi aakkoskortin ja laittoi sen nuottitelineelle. Kysyin, että mikä seuraavaksi? Hän
poimi D:n ja laittoi sen telineelle ja sitten E:n. Kun nämä olivat nuottitelineellä
soitimme ensin cdcdcd ja lauloimme mukana, sitten soitimme cdeedc ja lauloimme
samalla.

Pienten lasten soitonopetuksessa oleellinen tekijäksi näyttäisi muodostuvan on
laulujen sanat. Melodiat opitaan helpommin sanojen avulla. Feierabendin, Saun-
dersin, Holahanin ja Getnikin (1998, 358) tutkimuksen mukaan laulujen tekstit
edesauttavat esikouluikäisen lapsen melodian havaitsemiskykyä. Edellä mainitun
tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että lapset olivat sanojen kanssa
esitettyjen melodioiden tunnistamisessa täsmällisempiä kuin niiden joissa ei ollut
sanoja. Samoin tämän mainitun tutkimuksen perusteella voidaan arvella, että lau-
lujen säännöllinen kuunteleminen tietyllä ajanjaksolla edesauttaa musiikin ja sa-
nojen muistamisen integraatiota pitkäkestoisessa muistissa.

Kuvionuottikirjoituksen yhteydessä on lähestulkoon aina mukana laulun sanat.
Erityisoppilaiden opetuksen yhteydessä laulun sanat tukevat muistamista ja myös
kokemusta siitä, että soitetaan jotakin tiettyä laulua. Laulujen tekstit osaltaan mah-
dollistavat sen, että kappaleiden aihepiiri vastaa oppilaan ajatusmaailmaa. Lasten-
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laulut tekevät soittamisesta leikinomaista, mikä on pienten lasten soitossa tärkeää.
Oleellista on valita oppilaille itselleen kiinnostavia kappaleita aina mahdollisuuk-
sien mukaan. Lasten omia merkityksiä esille tuo myös omien sävellysten sanoitta-
minen tai niille nimien antaminen. Tässä tutkimuksessa syntyneiden oppilaiden
keksimien laulujen nimiä olivat mm. Kukka, Rauha, Valssi, Lintu laulaa, Syksyn
sade, Syksyn loppu, Faarao, Pyramidi. Valitettavasti tunneilla ei koskaan jäänyt
aikaa sävellysten sanoittamiseen, mikä olisi ollut tärkeää kielellisten taitojen har-
joittamisen kannalta. Liittyyhän musiikkiin yleensäkin paljon kielellistä aineista
esimerkiksi oopperan ja liedin muodossa. Viihdemusiikissa oleellinen tekijä on
laulujen sanat jne.

Symbolien oppimista pohditaan tarkemmin luvussa 7.1. Musiikkiin liittyvät
lingvistiset taidot liittyvät pianonsoiton ulkopuolella myös musiikista kirjoittami-
seen ja keskustelemiseen. Kuten aikaisemmin on jo todettu, on musiikki kenttänä
kovin laaja-alainen ja sen ilmenemismuodot kovin kirjavia. Tästä syystä erilaisia
lahjakkuuksien yhdistelmiä tarvitaan, jotta voidaan ilmentää jokaiselle ominaista
tapaa kokea musiikki.

Vaikka tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole pohtia musiikin ja kielen välis-
tä yhteyttä, on kuvionuottisoiton ja sen piirissä tapahtuneen tutkimuksen yhtey-
dessä tällä nähty olevan yhteyttä oppilaan kielelliseen kehittymiseen. Kati Laak-
sosen (1998) tutkimus Kuvionuotit dysfaattisten lasten kuntoutuksessa osoitti, että
tutkimushenkilö Matin käsitteiden ja pelkkien verbaalisten ohjeiden ymmärtämi-
sessä tapahtui kehitystä sekä kommunikointi ja vuorovaikutus vahvistuivat. Kuten
edellä on käynyt ilmi, nuotinluvussa on monia lukemiseen liittyviä samankaltai-
suuksia. Kokeilussa mukana olleen Lindan äiti koki, että soittamisella oli vaiku-
tusta Lindan lukemaan oppimiseen.

T: Niin voit sä vähän tarkentaa tätä yhteyttä tähän lukemiseen...

LÄ: No just se että tota tiedetään että kuletaan vasemmalta oikeesti lukusuunnassa
ja myös kirjoitussuunnassa et se on niinku mun mielest tukenu kummatkin näitä ku
Linda on hirveen mielellään, kirjottaa itse nuotteja, näitä kuvionuotteja niin ja sel-
keesti kulkee oikeessa linjassa lukusuunnassa, nuotinluku on kuitenkin sama tek-
niikka kuin lukemisessa ja kirjoittamisessa ja selkeesti käden koordinaatti on ja
taidot on tosi hyvin harjaantunu ihan selkeesti kirjainten ja nuottien tekemisessä ja
ajattelussa…

Tutkimus antaa siis viitteitä kuvionuottisoiton vaikutuksesta lukemiseen ja kir-
joittamiseen liittyviin taitoihin. Kuitenkin tämän tutkimuksen aineiston perusteel-
la ei voida syvällisesti tähän kysymykseen vastata, vaan se antaa aihetta perusteel-
lisemmille jatkotutkimuksille.
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6.3.6 Soittamisen interpersoonalliset näkökulmat korostuvat
opettaja-oppilassuhteessa ja ryhmäsoitossa

Pianonsoiton opiskelussa korostuu opettaja-oppilassuhteen merkitys, koska oppi-
las on useimmiten tunnilla kahden kesken opettajansa kanssa. Yhteistyöstä muo-
dostuu oleellinen seikka soittoharrastuksen mielekkyyttä ja jatkuvuutta ajatellen.
Pianonsoiton opettelussa opettaja-oppilassuhde saattaa muodostua pitkäaikaisek-
si oppimisen vaadittavan pitkän ajanjakson ja harrastuksen luonteen vuoksi. Tä-
mänkin työn tekijällä on kokemuksia jopa kymmenen vuoden opettaja-oppilas-
suhteista. On selvää, että oppilaan ja opettajan persoonallisuuksilla on suuri mer-
kitys suhteen onnistumisen kannalta. Opettajan on pystyttävä hyväksymään erilai-
sia oppilaita ja heidän yksilöllisyyttänsä. Tämän tutkimuksen aineiston analysoin-
nin yhteydessä nousi opettaja-oppilassuhteen yhteydestä kaksi merkittävää tee-
maa, jotka kuvaavat merkittävästi myös opettajan tehtäviä opettajana. Opettajan
rooliksi muotoutui oppilaan oppimisprosessin tukeminen kahdella eri ulottuvuu-
della, joita ovat konkreettinen ja henkinen tuki.

Kuvionuottisoiton oleellinen ulkoinen piirre on, että opettaja näyttää jatkuvasti
oppilaan soiton mukana soitettavaa kohtaa ja useimmiten laulaa mukana. Erityisop-
pilaalle tämä on välttämätöntä kokonaiskuvan saavuttamiseksi siitä, mitä ollaan
tekemässä. Pienten lasten soitossa oppilas voi rauhassa keskittyä soittamiseen, kun
hänen ei tarvitse pelätä soitettavan paikan hukkumista.

Noora & Arto 5. tunti: Molemmat soittivat kappaleen (Täti Monika) läpi opettajan
laulaessa ja osoittaessa soitettavaa kohtaa.

 Oppimisen edetessä on luonnollisesti kiinnitettävä huomiota soittamisen itse-
näisyyteen, jos se oppilaan taidot huomioon ottaen on mahdollista. Tämä nuottien
näyttäminen voidaan luokitella yhdeksi opettajan konkreettisen tuen muodoksi
samoin kuin laulaminen oppilaan soiton mukana. Kolmas opettajan konkreettisen
tuen muoto on luonnollisesti ohjaaminen soittamisessa vaadittavien tietojen ja tai-
tojen oppimiseen. Opettaja voi kysymyksillään ohjata oppimista ja kuunnella op-
pilaan kysymyksiä. Soittamisessa on paljon asioita, joissa oppiminen tapahtuu myös
mallioppimisen kautta, joten opettaja toimii muusikon mallina oppilailleen. Usein
opeteltavissa soittokohdissa verbaalisen selvittelyn lisäksi tarvitaan opettajan soit-
tama malli opeteltavasta asiasta.

Liisa Karlsson (2000) puhuu väitöstyössään demokraattisesta dialogista, joka
pohjautuu molemminpuoliseen yhdenvertaisuuteen ja kunnioitukseen. Dialogimalli
(emt.) perustuu siihen, että ymmärtää ja paneutuu toisen kokemukseen tai näkö-
kulmaan ja yritykseen nähdä asiat toisen kokemustaustasta käsin. Molempien osa-
puolten perspektiivit ja intentiot saavat tilaa samanaikaisesti. Soitonopetustilan-
teessa tämänkaltainen dialogi on oleellista, jotta soittaja saa tuoda omia näkemyk-
siään esille ja opettaja voi antaa oppilaalle pohdittavaksi omia kokemuksensa va-

Opettajan tuki oppilaan oppimisprosessissa voi olla sekä
konkreettista että henkistä.
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lottamia näkökulmiaan asioista. Yksi opettajan henkisen tuen muoto onkin oppi-
laan yksilöllisten toiveiden kuuntelu soittoharrastuksessa. Toisaalta opettaja toi-
mii myös rajojen asettajana lapselle.

Taideharrastuksen yhteydessä liikutaan usein mielen ja itsensä toteuttamisen
syvissä vesissä. Opettajan palautteella ja kannustuksella on näin ollen suuri mer-
kitys oppilaan kokemukseen itsestään taiteilijana, siis soittajana. Vanhemmat ker-
toivat, että opettajan kannustuksella ja positiivisella palautteella oli merkittävä osuus
soittoharrastuksessa.

SAÄ: Saku on maininnut useaan kertaan kuinka Kirsi kannustaa heitä (hyvä/hie-
nosti meni). Kannustamisella on lapselle hyvin tärkeä merkitys, onnistumisen ilo.
Saku kokee tämän kannustamisen hyvin positiivisena, koska hänen oma luokan-
opettajansa ei ole kannustava.

Kun tunneilla tehdään oppilaan omia pieniä improvisointeja ja sävellyksiä, on
opettajan hyväksyttävä oppilaan luovat tuotokset sellaisenaan, koska negatiivisel-
la arvostelulla ja oppilaan sävellysten parantelulla oppilas luultavasti kokee oman
sisäisen tuotoksen vajavaiseksi. Opettajan henkisen tuen piiriin voidaan myös lu-
kea itsetunnon kohottaminen, keskittymiseen ohjaaminen ja oppilaan kanssa yh-
dessä tekeminen, josta oppilas saa läsnäolon tunteen. Nämä henkisen tuen piirteet
lähestyvät terapeuttisen toiminnan tavoitteita, mutta pianonsoitossa ne ovat oleel-
lisia tekijöitä onnistuneen soittoharrastuksen kannalta. Yhteenveto opettajan tues-
ta voidaan nähdä kuviossa 15.

OPETTAJA OPPILAAN TUKENA 

Konkreettinen tuki Henkinen tuki 

• Ohjaaminen tarvittavien 

tietojen ja taitojen oppimiseen, 

kysymykset. 

• Soitettavan paikan näyttäminen 

soitossa. 

• Laulaminen oppilaan soiton 

mukana. 

• Soittomallit. 

• Ohjaaminen 

tarkoituksenmukaiseen 

toimitaan. 

• Kannustus ja positiivinen palaute. 

• Läsnäolo ja yhdessä tekeminen. 

• Ohjaaminen keskittymiseen. 

• Itsetunnon kohottaminen 

musiikillisen toiminnan kautta. 

• Oppilaan yksilöllisyyden 

hyväksyminen ja toiveiden 

kuuntelu. 

• Rajojen asettaminen. 

• Oppilaan luovien tuotosten ja 

tulkinnan hyväksyminen 

sellaisenaan. 

• Tuki esiintymistilaisuudessa. 

 
Kuvio 15. Opettajan rooli pianonsoitonopetuksessa
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Oppilaiden vanhemmilta saadun palautteen mukaan tutkimuksessa mukana ol-
leet oppilaat olivat tyytyväisiä opettaja-oppilassuhteeseensa. Vanhemmat toivat esiin
kannustamisen tärkeän merkityksen. Kuvionuotit antavat opettajalle uusia mah-
dollisuuksia työssään, mikä saattaa myös helpottaa suhtautumista oppilaaseen. Oli
menetelmä mikä tahansa, ei opettaja-oppilassuhteen merkitystä sellaisenaan voi
kuitenkaan ohittaa. Liian kriittisellä suhtautumisella voi kuvionuottisoitosta tulla
pikemminkin oppilaan minäkuvaa tuhoavaa kuin rakentavaa toimintaa.

LÄ: …kyllä mun mielestä hirveen tärkeetä, että ei mikään metodi tai mikään väli-
neistö poissulje sitä että täytyy olla hirveen hyvä vuorovaikutus opettajan kanssa ja
halu siihenkin, että kyl mun mielestä että vaik ois kuvionuotit ja helppoo, jos ei ole
mielekästä mennä sinne pianotunnille, niin ei se korvaa sitä tunnelmaa mikä siellä
on tai siihen sitä innostusta ja positiivista kannustusta.

Myös Mikko Anttilan (2000) tutkimus luokanopettajaopiskelijoiden pianon-
soiton opiskelumotivaatiosta ja soittotuntien tunneilmapiiristä osoittaa, että myön-
teisellä tunneilmapiirillä ja opettajan kannustavuudella oli positiivinen vaikutus
oppimismotivaatioon. Anttilan tutkimuksen tulokset tukevat tämän tutkimuksen
näkemyksiä sopivan vaatimustason löytämisestä, jotta opiskelu koettaisiin mie-
lekkääksi. Liian vaikea vaatimustaso aiheuttaa ahdistusta, kun taas sopiva vaati-
mustaso motivoi oppimaan. Kuvionuottien avulla oli tässä toimintatutkimuspro-
sessissa helppo toteuttaa opetus oppilaan vaatimustasolle soveltuvaksi.

Soittamisen interpersoonallisia näkökulmia voi löytää opettaja-oppilassuhteen
lisäksi myös soitonopettamisesta ryhmässä sekä ryhmäsoitosta. Tämän toiminta-
tutkimuksen yhteydessä kokeiltiin kuvionuottimenetelmän käyttöä niin pianoryh-
mässä kuin yksilöopetuksessa. Yksi ryhmässä opettamisen etu yksilöopetukseen
nähden on toimintamuotojen monipuolistuminen. Näistä yksi on yhteissoitto. Usein
kuitenkin yhteissoitto vaatii kehittyneitä soittovalmiuksia, mutta kuvionuottien
avulla yhteissoitto voitiin toteuttaa ensimmäisistä tunneista alkaen.

Ryhmä 5. tunti: Sitten oli Rockin vuoro. Laitoin kuvionuottitaululle säestyssoinnut
kuvionuotteina (C, F, G. C). Jokainen soitti ensin oman osuutensa yksikseen. Sitten
kaikki soittivat yhdessä ja opettaja soitti melodiaa alhaalta.

Ensimmäisen lukukauden jälkeen joulukonsertissa pianoryhmä esitti neljän
soittajan voimin Markku Kaikkosen Naakka naakka naksuttaja -kappaleen, joka
oli opeteltu kuvionuottien avulla. Nooralla ja Artolla yhteissoitto nousi tärkeäksi
motivoivaksi soittotuntien työskentelymuodoksi.

Ryhmäsoitolla on omat etunsa toimintamuotojen ja oppilaan musiikillisen ko-
kemisen rikastuttajana, mutta ryhmän oppilaiden yksilölliset erot saattavat muo-
dostua ongelmalliseksi tekijäksi opetuksen toteuttamisessa. Kuvionuotit ovat täs-
sä mielessä hyvä väline toteuttaa opetus siten, että kaikki oppilaat voivat soittaa
ryhmässä omien taitojensa puitteissa. Informaation seuraaminen ja osallistuminen
soittoon voidaan kuvionuottien avulla tehdä niin helpoksi, että jokainen voi osal-
listua. Tehtäviä voidaan tarpeen mukaan vaikeuttaa, jos ne tuntuvat jonkin oppi-
laan mielestä liian helpoilta.
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Ryhmä 7. tunti: Koska Taru oli osaamisessa selvästi muita edellä, niin päätin antaa
hänelle erityistehtävän. Olin laittanut magneettitauluun säestyssoinnut. Taru sai nyt
säestää muita oppilaita, kun oli ensin harjoitellut minun kanssani melodian säestys-
tä. Sanoin hänelle aina milloin piti soittaa punainen (c-sointu) ja milloin vihreä (g-
sointu). Siis toinen oppilas soitti oikealla kädellä melodiaa ja Taru säesti soinnuilla.

Ryhmän dynamiikka saattaa muodostaa kilpailuasetelmia tai ryhmän opintoil-
mapiiristä saattaa tulla myös kannustava. Tämän tutkimuksen yhteydessä merkil-
lepantavaa oli Nooran ja Arton kannustava asenne toisiaan kohtaan, mikä ilmeni
konkreettisesti suullisena toisen kannustamisena tunnin aikana. Noora ja Arto ko-
kivat toistensa läsnäolon tunneilla hyvin merkittävänä asiana, mikä näkyi mm.
siinä, että toisen poissa ollessa kiinnitettiin tähän huomiota.

Noora & Arto 15. tunti: Laitoin taululle kahden nuotin pareja, jotka soitettiin toinen
vasemmalla ja toinen oikealla edellisten tuntien tapaan. Nämä parit löytyvät hyvin.
Noora sanoi Arton tehdessä omaa harjoitustaan, että hyvä Arto!

Soittamisen interpersoonallisia näkökulmia heijastaa myös kolmiosuhde oppi-
las-opettaja-vanhemmat. Tässä tutkimuksessa vanhempien tuki oli kaikille oppi-
laille tärkeää, ja he olivat hyvin voimakkaasti mukana lastensa harrastuksessa.

Interpersoonallinen lahjakkuus tarkoittaa yleisesti ottaen kykyä havainnoida
toisen ihmisen tunteita ja mielialoja. Yhteissoitossa on otettava muut soittajat huo-
mioon, ja kaikki muusikot muodostavat ikään kuin joukkueen, jonka on toimittava
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tulkinnallisella tasolla tämä tarkoittaa mui-
den tunteiden ja tulkinnan kuuntelua musiikkia tehdessä, vastaamista siihen omal-
la soitollaan sekä synteesin muodostamista tästä. Opettaja-oppilassuhteessa mo-
lemmat osapuolet tulkitsevat toistensa tuntemuksia, ja toivottavasti löytävät sellai-
sen ilmaisuväylän, joka mahdollistaa luontevan taiteellisen ilmaisun.

6.3.7  Soittajan intrapersoonalliset valmiudet

Kuvionuottisoitto antoi mielekkäitä kokemuksia,
jotka kasvattivat soittajan soittomotivaatiota.

Intrapersoonalliset taidot liittyvät oman sisäisen maailman tuntemiseen, johon liittyy
käsitys omista mielenkiinnonkohteista ja kyvyistä. Soittoharrastuksessa tämä on
yhteydessä mm. motivaatioon. Luottamus omiin kykyihin rohkaisee yrittämään ja
oppimaan lisää, samoin kuin oma mielenkiinto musiikkia kohtaan. Aineiston ana-
lyysin aikana tutkimuksen materiaali viittasi usein soittoharrastuksen positiivi-
seen kokemiseen. Soittamisen mielekkyyttä oppilaille kuvasi heidän tunnepitoiset
reaktionsa ja ilmeensä soiton aikana.

Linda 11. tunti: Kysyin millä kappaleella Linda haluaa aloittaa, ja hän sanoi  Jänis
istui maassa. Kuvionuotit-vihko otettiin esiin ja alettiin soittaa. Näytin sormella
soitettavaa paikkaa ja Linda soitti vasemmalla kädellä sormia ”vapaasti” käyttäen.
Hymyili onnellisesti soiton jälkeen!
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 Kuvionuoteilla soittaminen näytti antavan soitossa mielekkäistä kokemuksia,
jotka kasvattavat soittomotivaatiota. Tätä käsiteltiin jo luvussa 6.2. Lasten miele-
kästä asennetta soittamista kohtaan voi tulkita myös soittotunneilla tehdyistä iloi-
sista piirustuksista, joita opettaja sai kokeilun aikana useita (kts. liite 4). Pianoryh-
mässä oli soittotunneilla soittamaan pääsystä kilpailu, jolloin joskus järjestettiin
arpajaiset soittovuoroista. Kuvionuottisoittaminen antaa siis oppilaille sellaisia
kokemuksia soittamisesta, jotka innostavat ja motivoivat soittamaan.

Soittamiseen liittyviin intrapersoonallisiin taitoihin voidaan lisäksi lukea kes-
kittymiskyky. Tämän tutkimuksen yhteydessä kenelläkään oppilaalla ei esiintynyt
suuria keskittymisvaikeuksia. Pienillä lapsilla saattaa joskus olla soiton ulkopuo-
lisista syistä johtuvia keskittymiseen liittyviä häiriöitä kuten väsyminen. Kuvio-
nuoteista soittaminen pitää yllä oppilaiden keskittymistä, mutta voidaan myös olet-
taa, että keskittymisvaikeuksia omaavilla soittajilla kuvionuotit auttavat paranta-
maan keskittymiskykyä.

Soittoharrastuksessa tärkeää on emootioiden kokeminen musiikin avulla. Tämä
tapahtuu osittain tiedostetusti ja myös tiedostamattomasti. Tunteiden kokeminen
liittyy suuresti siihen, mitä musiikki jokaiselle soittajalle merkitsee, ja miten mie-
lekkäänä hän soittamisen kokee. Kuvionuotit näyttivät helpotetun nuottikuvansa
ansiosta antavan varmuutta omien tunteiden ilmaisemiselle. Usein juuri pelko omista
kyvyistä estää soittoharrastuksen aloittamisen, vaikka halua siihen olisikin.
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7 Kuvionuottiopetuksen eteneminen
pianonsoiton eri dimensioilla

Tässä luvussa tarkastellaan pianopedagogiikan käytännön tasolla miten kuvionuot-
teja opetuksessa pyrittiin hyödyntämään, ja miten niiden avulla pyrittiin helpotta-
maan oppilaiden oppimisprosessia tämän toimintatutkimuksen aikana. Vaikka
opetus eteni eri kohderyhmillä yksilöllisten oppimisprosessien mukaan, aineiston
analysoinnin yhteydessä tuli esiin erilaisia yleisiä vaiheita, joiden mukaan opetus
jäsentyi. Tarkoitus ei ole esittää ohjeistoa kuvionuottien käytöstä soitonopetukses-
sa, vaan kuvata miten kuvionuotteja käytettiin tämän toimintatutkimuksen yhtey-
dessä. Tavoitteena on teoreettisessa osassa esitettyä pianonsoiton opetuksen moni-
dimensioista mallia ja tutkimuksesta saatua aineistoa apuna käyttäen eritellä ku-
vionuottien soveltuvuutta pianopedagogiikan eri osa-alueisiin sekä muodostaa kuva
kuvionuottisoitonopetuksesta ja sen etenemisestä. Tästä luvusta tulee myös ilmi
opettajan pyrkimykset parantaa omia opetuskäytänteitään, mikä on toimintatutki-
mukselle tyypillinen ja oleellinen piirre. Aluksi ensimmäisessä alaluvussa käsitel-
lään yleisellä tasolla nuottikirjoituksen symboliikan oppimista ennen kuin siirry-
tään konkreettisiin opetustilanteiden kuvauksiin.

7.1 Nuottikirjoituksen symboliikan oppiminen
kuvionuottien avulla

Tämän tutkimuksen yksi oleellinen kysymys koskee uudenlaisen notaatiojärjes-
telmän käyttöä soittamaanoppimisprosessissa. Notaation opettelussa on osaksi
kysymys siitä, että opitaan ymmärtämään, että nuotti on äänen merkki aivan kuin
lapsi opetellessaan lukemaan ymmärtää, että tiettyä äännettä vastaa jokin kirjain,
joista sitten sanat muodostuvat. Kirjoittamisen ja notaation opettelussa nähdään
tärkeänä välivaiheena itse keksityt graafiset merkintätavat, joista sitten siirrytään
abstraktiin symbolijärjestelmään. Howard Gardnerin mukaan symbolijärjestelmi-
en oppiminen etenee ensimmäisen ja toisen tason symbolien käytön kautta:

Melko yleisesti on hyväksytty se näkemys, että vastasyntynyt lapsi ei vielä käytä
symboleita tai  sisäistä symboliikkaa. Lapsen toisena elinvuotena kehittyvä symbo-
leiden käyttö on yksi ihmisen kognitiivisten taitojen merkki. Sen jälkeen ihmiset
kehittyvät nopeasti sellaisten symbolien ja symbolisysteemien käytössä, jotka esiin-
tyvät heidän kulttuurissaan. Viiteen tai kuuteen ikävuoteen mennessä lapselle on
kehittynyt ensimmäinen käsitys siitä tiedosta kuinka kehittää tarinoita ja ymmärtää
satuja, musiikkia, piirustuksia ja yksinkertaisia tieteellisiä selityksiä. Kuitenkin kir-
jallisissa kulttuureissa on toinen symbolien käytön taso. Lapsen pitää oppia käyttä-

Kuvionuotit ovat itsessään helposti omaksuttava
symbolijärjestelmä sekä ne voivat toimia välittävänä vaiheena

perinteisen musiikillisen symbolisysteemin oppimisessa.
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mään hyväkseen heidän kulttuurissaan keksittyjä symboli- tai notaatiosysteemejä
kuten kirjoitus tai numerot. Vain muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tämä jär-
jestely on rajoitettu  koulujärjestelmiin, jotka ovat suhteellisen dekontekstualisoitu-
ja. Notaatiosysteemien hallitseminen saattaa olla vaikeaa monille oppilaille käsittä-
en myös ne oppilaat, joiden ”käytännön tieto” ja ensimmäisen tason symbolisaatio
on ollut ongelmatonta. Jopa ne joille on ollut helppoa omaksua notaatiosysteemejä
kohtaavat nontriviaalin haasteen: Heidän pitää yhdistää uusi hankittu toisen tason
symbolijärjestelmä aikaisempaan käytännölliseen toisen tason symbolijärjestelmään,
jonka koulu heille on esittänyt. (Gardner 1993, 168.; 1990, 29.)

Linnankivi, Tenkku ja Urho (1988, 33) näkevät nuottien oppimisen ongelmai-
sena, ja kokevat vaihtoehtoiset notaatiot oppimisen helpottajina:

Edetessä nuottimerkinnän opettamiseen opettaja on tottunut kohtaamaan ongelmia,
joihin on vaikea löytää ratkaisuja….Kuunneltaessa musiikkia voidaan seurata viit-
teellistä kuvausta tai helpotettua nuottimerkintää. Tällaiset tilanteet voivat muodos-
tua positiivisiksi kokemuksiksi ja edistää symbolien omaksumista.

Muiden vaihtoehtoisten symbolijärjestelmien käyttöä musiikin opetuksessa on
tutkittu. Jari Ojalainen (1991) on artikkelissaan pohtinut Jerome S. Brunerin oppi-
miseen liittyvien kehitystasojen (enaktiivinen, ikoninen, symbolinen) sekä Kodá-
ly-menetelmän välisiä yhteyksiä:

Käsimerkit auttavat lasta hahmottamaan laulun rakenteen sävelten muodostamina
osina ja tavallaan konkretisoivat sävelet. Solmisaatiotavut ovat sävelten symboleita,
jolloin siirtyminen ikonisen vaiheen kautta symboliseen auttaa lasta oppimisessa.

Edellä mainitun tutkimuksen mukaan eri symbolijärjestelmien käyttö siis hel-
pottaa musiikin oppimista. Tämän tutkimuksen polttopisteessä on graafinen no-
taatiotapa, joka on systemaattinen ja pitkälle viety, ja jonka tulkinta on tietyssä
mielessä aina sama, koska se antaa oleellisen perustiedon musiikin toteuttamisek-
si.

Kuvionuottien merkitsemistapa on suoraan lähtöisin soittamisen käytännön tason
ongelmista ja on siksi helposti omaksuttavissa. Menetelmä toimii välittömästi käy-
tännössä, mikä ilmenee soittotaitona. Kuvionuottikirjoitus on ikään kuin ensim-
mäisen tason käytännön ja toisen tason symbolijärjestelmien välimaastossa, ja on
näin helpommin omaksuttavissa kuin perinteinen nuottikirjoitus. Näin ollen ku-
vionuottimenetelmän avulla voidaan oletettavasti helpottaa tavallisten nuottien
oppimista, koska siirtyminen käytännöllisestä tiedosta ei tapahdu liian jyrkästi
uuteen, vaan oppimisessa on selvä yhteys käytännön soittamisesta ja siihen vaa-
dittavista taidoista abstraktiin nuottikirjoitukseen. Kuvionuottimenetelmää käyt-
tämällä voidaan myös ottaa huomioon oppilaiden erilaisia tapoja käsitellä tietoa,
mikä on Gardnerin teorian yksi oleellinen näkemys.

Pienet lapset saivat tämän opetuskokeilun aikana opetella perinteisen nuotti-
kirjoituksen symboliikkaa erilaisten välivaiheiden kautta (kts. luku 7.2.3.). Pienet
lapset pystyivät oppimaan varsin abstraktina pidettyjä asioita, kun he etenivät op-
pimisessa konkreettisen esitystavan kautta abstraktiin, perinteiseen nuottikirjoi-
tukseen. Näyttäisi siltä, että kuvionuotit voivat toimia välittävänä vaiheena itse
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keksittyjen ja abstraktin notaation välimaastossa oppimisen helpottajana. Alle kou-
luikäisillä lapsilla on siis nyt olemassa konkreettinen välivaihe symbolisysteemin
omaksumisessa ennen perinteisen nuottikirjoituksen käyttöönottoa.

Erityisen opetuksen piiriin kuuluvilla oppilailla on ollut vaikeuksia omaksua
perinteinen nuottikirjoitus. Kuvionuottikirjoitus mahdollistaa nyt musiikillisen
symbolijärjestelmän haltuunoton ja sen itsenäisen hyväksi käyttämisen omien
musiikillisten tarkoitusperien mukaisesti.

Kliewerin (1998) tutkimuksessa tarkasteltiin Downin syndrooma -lasten osal-
lisuutta koulun kirjalliseen kulttuuriin. Kun kaikille oppilaille luotiin uusien kei-
nojen avulla mahdollisuudet osallistua symboliseen toimintaan, oppilaiden jäse-
nyys kirjalliseen yhteisöön vahvistui. Kliewerin tutkimuksen mukaan oppilaat
pystyivät osallistumaan koko luokan toimintaan ja luomaan uusia suhteita luokan
muihin jäseniin. Kuvionuottien avulla myös tämän tutkimuksen Down-nuoret pys-
tyivät tasavertaisesti harrastamaan pianonsoittoa ja opiskelemaan nuottikirjoitusta
samalla tavoin kuin kaikki muutkin halukkaat. Tämä pianonsoittoharrastus sym-
bolijärjestelmän omaksumisen kautta antaa uusia merkityksiä heidän elämälleen
ja rikastuttaa sitä.

7.2 Nuotinluvun opetteleminen kuvionuotteja apuna käyttäen

Kuten jo nuotinlukua koskevissa kappaleissa on todettu, on yhdenkin perinteisen
nuotin lukemisessa ja sen soittamisessa mukana useita eri toimintoja. Perinteisistä
nuoteista lukeminen on siis hyvin monimutkainen tapahtuma. Kokemus on osoit-
tanut, että osa oppilaista omaksuu perinteiset nuotit nopeasti ja soittaminen on
tässä mielessä helppoa, mutta toisilla oppilailla saattaa olla vaikeuksia nuottien
lukemisessa ja soittamisessa. Tähän asti kaikki eivät ole edes pystyneet osallistu-
maan soitonopiskeluun tai ovat ainakin joutuneet sen sopivan materiaalin puut-
teessa keskeyttämään. C. R. Smithin (1987) tutkimuksen mukaan sellaiset oppi-
misvaikeuksia omaavat oppilaat, jotka olivat menestyneet hyvin korvakuulolta ta-
pahtuvassa Suzuki-opetuksessa, olivat myöhemmin kohdanneet vaikeuksia nuot-
tien opettelussa.

Tämän vuoksi nuotinlukua on tarkasteltava sellaisesta näkökulmasta, joka mah-
dollistaa sen takana olevien taitojen pilkkomisen pieniin osiin, jotta niitä voitaisiin
tarpeen mukaan harjoitella ennen siirtymistä varsinaiseen nuotinlukuun, jos se on
opetuksen tavoitteiden mukaista. On siis katsottava, minkälaisia taitoja nuotinlu-
kija tarvitsee, jotta hän pystyy löytämään oikeat nuotit ja soittamaan ne. Tämä
tarkoittaa, että näitä taitoja pitäisi pystyä harjoittelemaan myös erikseen, kunnes
ne yhdistyvät ja mahdollistavat sujuvan musisoimisen nuoteista. On huomautetta-
va, että vaikka tässä tutkimuksessa nuotinluvun osuus korostuu, ei musisointi ole
pelkästään nuottien lukemista. Jatkossa selvinnee, että joillekin kuvionuoteista soit-
taminen on heille ainut tapa päästä ilmaisemaan itseään musiikillisesti.
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7.2.1 Nuotinluku kuvionuoteista

Erityisryhmiä opetettaessa hyvin harvoin opetuksen voi aloittaa perinteisten nuot-
tien opettelusta. Oppilaana saattaa olla oppilas, joka ei ole luku- eikä kirjoitustai-
toinen, joten abstraktin nuottikirjoituksen omaksuminen on lähestulkoon mahdo-
tonta. Liikkeelle opetuksessa on siis lähdettävä jostakin muusta, joka kuitenkin
jättää mahdollisuuden asioiden etenemiselle myöhemmin. Myös hyvin pienten
lasten kohdalla saattaa olla mielekkäämpää aloittaa soittaminen jostakin muusta
kuin nuottien opettelusta. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita erilaiset musiikki-
leikkikoulutoiminnat, joissa pyritään lapsen muusikkouden laaja-alaiseen ja mo-
nipuoliseen kehittämiseen. Tärkeää on kuitenkin, ettei opittu tieto jää irralliseksi,
vaan lapset voivat myöhemmin käyttää oppimaansa hyväkseen loogisesti etene-
vässä soitonopetuksessa.

E.B. Walczykin (1991, 41) mukaan kädestä pitäen tapahtuva käytännön toi-
minta kosketinsoittimia käyttämällä hyödyttää mm. oppilaita, joilla on vaikeuksia
symbolisysteemien hallinnassa, koska koskettimisto antaa graafisen ilmaisun han-
kalille musiikillisille käsitteille kuten puolisävelaskeleet, oktaavit, soinnut jne.
Walczykin (emt.) mukaan oppilaat voivat kosketinsoittimilla soittaessaan nähden
ja kuullen opetella vaikeita asioita, jolloin visuaalisen kuvan apu on tärkeää lap-
selle, jolla abstrakti symbolinen ajattelu ei ole vielä kehittynyt aikuisen tasolle.
Kuvionuottien avulla koskettimisto ja nuotit tulevat vielä selkeämmiksi ymmär-
tää, koska apuna ovat helposti ymmärrettävät värit ja kuviot jäsentämässä mustien
ja valkoisten koskettimien paljoutta.

Jos pyritään yksinkertaistamaan mahdollisimman pitkälle nuoteista soittami-
sen idea, on kysymyksessä visuaalisen informaation yhdistäminen oikeaan kos-
kettimeen, kuulokuvaan ja motoriseen toimintaan. Toisin sanoen soittaja näkee
tietyn merkin, joka määrää soitettavan koskettimen, joka on sormella painettava
alas ja tämä yhdistyy kuulokuvaan. Kuvionuottien avulla tätä visuaalisen infor-
maation yhdistämistä on helpotettu konkretisoimalla symbolit (värit + kuviot) ja
laittamalla koskettimiin vastaavat symbolit. Soittotaitoon näin ollen vaaditaan ai-
noastaan kahden samanlaisen merkin yhdistäminen ja motorinen toiminta kysei-
sen koskettimen alas painamiseksi. Kun soitossa tehdään useita yhdistämisiä pe-
räjälkeen, muodostuu näin melodia, joka on mahdollisesti tuttu laulu, mikä tukee
soiton yhdistämistä kuulokuvaan. Myös haastattelussa mukana ollut erityisopetta-
ja koki, että informaatio on tehty riittävän selkeäksi ymmärtää.

TUU:  No ainakin ne helpottaa löytämistä, sen oikean nuotin löytämistä kun sama
väri sama kuvio, ei tarvitse osata lukea, ei tarvitse osata kirjottaa, ei tarvitse osata
oikeestaan mitään.

Kuvionuoteista soittamalla voidaan harjoitella symbolien käytön
yhdistämistä motoriseen toimintaan sekä nuoteista seuraamista

musiikillisessa toiminnassa.
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7.2.1.1  Symboleihin ja koskettimistoon tutustuminen

Kuvionuottien lukemisen ja niistä soittamisen perustaitoa eli symbolien yhdistä-
mistä voi harjoitella erikseen, ennen kuin siirrytään varsinaiseen kuvionuottisoit-
toon. Aluksi on omattava riittävä keskittymiskyky symbolien etsimiseen ja ym-
märrettävä kuvionuoteista soittamisen idea. Oppilaan intrapersoonalliset taidot,
kuten keskittyminen ja motivaatio soittamista kohtaan on oltava kunnossa ennen
kuin voidaan edetä soitossa pidemmälle. Myös interpersoonalliset taidot eli soi-
tonopetuksen yhteydessä suhde opettajaan pitäisi muodostua sellaiseksi, että yh-
teistyöstä tulee mahdollinen. Ennen soittamista on lisäksi tutustuttava kosketti-
mistoon ja sen hahmottamiseen. Tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden kans-
sa ensimmäisillä kerroilla koskettimistoa ja kuvionuottimerkkejä lähestyttiin eri-
laisilla peleillä.

Tunteja varten opettaja oli tehnyt pelikortit, joissa jokaisessa oli yksi suuri ku-
vionuotti. Kortteja oli yhteensä 28 eli kaikki kuvionuottimerkit. Pelissä opettaja
näytti yhtä korttia kerrallaan oppilaalle ja oppilaan tehtävänä oli etsiä kyseinen
kosketin pianosta ja soittaa se.

Noora & Arto 1. tunti:  Oppilaani asettuivat pianon äärelle tuoleihin siten, että he
näkivät koskettimiin kiinnitetyt tarrat ja ylettyivät soittamaan niitä. Vuorossa oli
korttipeli, jossa minä näytin korttia ja oppilaat etsivät oikean koskettimen ja painoi-
vat sitä haluamallaan sormella.

Nooran ja Arton kohdalla tästä pelistä tuli jokaiselle tunnille alkupeli, josta oli
mukava lähteä liikkeelle. Pelin avulla koskettimisto hahmottui ja merkkien etsin-
tänopeus parani jatkuvasti. Vähitellen he oppivat hyvin nopeasti löytämään oikeat
kuviot ja hahmottamaan koskettimiston. Pelin yksinkertaisuudesta huolimatta se
oli Nooralle ja Artolle hyvin tärkeä osa tuntia, koska he halusivat sen joka soitto-
tunti pelata.

Kaikki oppilaat yleensä jännittävät jonkin verran tullessaan ensimmäiselle pia-
notunnille oli kysymys aikuisesta tai lapsesta. Yleensä tämä on pelkoa omista ky-
vyistä ja siitä onnistuuko tunnilla tehdyissä asioissa. Ensimmäinen soittotunti on
psykologisessa mielessä oleellinen, koska silloin saa voimakkaimman kuvan siitä,
millaisia tunnit tulisivat jatkossa olemaan. Kova jännitys saattaa vaikuttaa myös
negatiivisesti tehtävistä suoriutumiseen. Oppilaan olisi saatava onnistumisen ko-
kemuksia, jotta luottamus opettajaan voisi syntyä ja yhdessä voitaisiin jatkossa
opiskella vaikeampia asioita. Edellä esitetty alkupeli on etenkin jännittyneelle lap-
selle hyvin vapauttava, koska se tarjoaa tehtävän, jossa onnistuu melko varmasti.
Samalla se myös ohjaa kuvionuoteista soittamiseen. Ensimmäisillä soittotunneilla
tehtiin kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden kanssa tämä alkupeli.

Toinen kuvionuottisoittoon valmistava harjoitus tutustuttaa koskettimistoon.
Opettaja pyytää etsimään pianosta kaikki punaiset koskettimet, sitten ruskeat jne.
Tällä tavoin oppilas oppii hahmottamaan koskettimiston erilaisina oktaavialoina,
johon voidaan kätevästi myöhemmin opetuksessa edetä. Tästä harjoituksesta on
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myös hyvä edetä myöhemmin koskettimien oikeisiin nimiin, esimerkiksi C-kos-
kettimien löytämiseen ja hahmottamisen, koska punaiset olivat aina C-kosketti-
mia jne.

Noora & Arto 5. tunti: Kysyin mikä on Nooran lempiväri. Se oli punainen. Sitten
etsittiin kaikki punaiset koskettimet. Arto halusi etsiä kaikki mustat koskettimet.
Tätä jatkettiin hetken aikaa muutamilla väreillä.

Jotta kuvionuottisymbolien opetteleminen ei jäisi ainoastaan informaation kä-
sittelyn tasolle ja yhdistyisi itse musiikilliseen toimintaan, voidaan värien etsimi-
nen koskettimistolta liittää myös yhteissoittoon joko opettajan kanssa tai ryhmäs-
sä. Opettaja voi soittaa itse ja oppilas säestää samaan aikaan säestyssointujen bas-
son säveliä. Opettajan kertoo aina soinnun vaihtuessa minkä värinen kosketin soi-
tetaan.

Noora & Arto 8. tunti: Sitten harjoiteltiin säestystä. Minä soitin melodiaa ja Arto
soitti punaista tai mustaa kosketinta yhdellä sormella ja säesti vapaasti. Ilmoitin
aina huutamalla värin, kun kosketin vaihtui. Sitten oli Nooran vuoro. Nyt oli orkes-
terin vuoro. Asetuimme kaikki kolme pianon ääreen. Minä soitin sekä melodiaa että
säestystä. Noora soitti punaista ja mustaa pienestä oktaavialasta ja Arto suuresta
oktaavista.

Kuvionuottien avulla voitiin näin harjoitella koskettimiston ja symbolien yh-
distämisen hallintaa. Kaikki oppilaat pystyivät heti osallistumaan musiikin teke-
miseen ja saivat onnistumisen kokemuksia.

7.2.1.2  Nuottikuvan hahmottaminen ja seuraaminen kuvionuoteista

Kun on ymmärretty visuaalisen informaation yhteys koskettimistoon, voidaan siirtyä
varsinaiseen kuvionuoteista soittamiseen. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet
pystyivät jo ensimmäisellä tunnilla soittamaan helpon laulun melodian kuvionuo-
teista. Seuraamista opettaja helpotti näyttämällä kynällä soitettavaa kohtaa. Soite-
tun yhdistämistä kuulokuvaan vahvistettiin siten, että opettaja lauloi jatkuvasti soiton
mukana. Oppilaalle jäi näin mielikuva siitä, että hän soittaa oikeaa laulua. Soitos-
sa mukana oli sisäinen mielikuva melodian kulusta, koska laulut olivat oppilaille
ennestään tuttuja.

Vähitellen oppilaat oppivat seuraamaan itse kuvionuotteja ja pystyvät soitta-
maan niistä melko vaativiakin melodioita.

Noora & Arto 31. tunti: Arto valitsi Satu meni saunaan ja Noora Tuiki tuiki tähti -
kappaleen, joka on Nooran äidin mukaan Nooran suosikkikappale. Nämä soitettai-
siin nyt läpi. Noora tuli ensin soittamaan ja osasi yllätyksekseni soittaa sen itsenäi-
sesti ilman, että minun piti näyttää mukana soitettavaa kohtaa. Sitten oli Arton vuo-
ro ja hänkin osaa soittaa ilman apuani.

Samaan aikaan kun melodioiden soittaminen kuvionuoteista tuottaa positiivi-
sia onnistumisen kokemuksia ja soittamisen iloa, oppii soittaja seuraamaan visu-
aalista informaatiota ja yhdistämään sen käden ja korvan yhteistoimintaan. Oppi-
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las oppii nuottien lukemisen suunnan, ja vähitellen pystyy seuraamaan nuottiku-
vaa musiikin mukana. Lisäksi opitaan, että tiettyä ääntä vastaa jokin merkki. Ku-
vionuoteista soitettaessa oppilas saa mielikuvan siitä, että musiikkia voidaan il-
maista erilaisten notaatioiden avulla. Lapset osaavat tehdä myös itse keksimiään
notaatioita, jotka ovat tärkeitä musiikillisen hahmottamisen kehittymisen kannal-
ta, mutta kuvionuoteista soitettaessa oppilas oppii notaatioiden säännönmukaisuu-
teen.

Pienet soittajat voivat kuvionuoteista soitettaessa harjoitella myös keskittymis-
tä ja opettajan kanssa työskentelyä. Koska soittajat ovat alle kouluikäisiä, he eivät
vielä välttämättä ymmärrä ohjatun toiminnan sääntöjä. Myös tutustuminen opet-
tajaan vie oman aikansa. Lindan äidiltä kysyttäessä mitä ensimmäisen puolen vuo-
den aikana oli opittu, hän koki, että lapsi oli oppinut juuri tällaisia tavoitteita.

T: Mitä lapsenne on mielestänne oppinut tähän asti?

LÄ: Tapailemaan mielessään soivia kappaleita, seuraamaan nuotinlukua, aika-ar-
voja, keskittymään, kuuntelemaan musiikkia, vastaan ottamaan sanallisia ohjeita,
erottamaan sävelkulkua.

Kun oppilas hallitsee melodian soittamisen ja yhden rivin lukemisen, voidaan
mukaan ottaa myös toinen rivi, yleensä vasemmalle kädelle. Pianoa soitettaessa
luetaan kahta nuottiviivastoa samaan aikaan toinen vasemmalle ja toinen oikealle
kädelle (kts. kuvio 16). Tämä harjaannuttaa oppilaita etukäteen lukemaan kahta
erilaista informaatiota samaan aikaan. Helpoin tehtävä kahden samanaikaisen ri-
vin lukemisessa on soittaa molemmilla käsillä samaa melodiaa eri oktaavialoista,
eli soitetaan unisonossa.

Kuvio 16. Kuvionuottikirjoitus kahdelle kädelle

Ryhmä 2. tunti: …jaoin uudet nuotit joissa oli Satu (meni saunaan) kahdella kädellä
yhtä aikaa, katsoimme nuottia ja sitten jokainen soitti sen vuorollaan. Kaikki löysi-
vät sen yhteen. Toisilla meni kaikki sujuvasti ensimmäisellä kerralla, toisilla oli
pientä hakemista sormien paikoista, mutta kaikki mielestäni selvittivät kappaleen
hyvin ja kivuttomasti.

Soittaminen kahdella kädellä yhtä aikaa kahdelta eri riviltä lukien ei ole kaikil-
le oppilaille itsestään selvyys. Tätä kahden rivin lukemista harjoiteltiin Nooran ja
Arton  kanssa ensin magneettitaulun avulla siten, että oppilas etsii ”pareja” oikeal-
le ja vasemmalle kädelle ennen kuin siirrytään itse kappaleisiin. Tämä harjoitus
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auttoi visuaalisen informaation käsittelyssä ja motoriikan yhdistämisessä tiedon
prosessointiin. Tämän jälkeen voitiin siirtyä soittamaan kappaleita kuvionuoteista
kahdella kädellä.

7.2.2 Kuvionuottimelodioiden säestäminen

Kun melodioiden soitto hallittiin kuvionuoteista, siirryttiin tutkimuksen edetessä
vähitellen harjoittamaan säestyksen mukaan ottamista. Soittamisen opettelua ei
aina tarvitse aloittaa melodioiden soittamisesta, vaan ensin voidaan harjoitella esi-
merkiksi helppoja säestystehtäviä opettajan soittamalle melodialle. Alkuperäises-
sä kuvionuottikirjoituksessa säestys merkitään melodian alapuolella olevilla soin-
tumerkeillä (kts. luku 2.2). Tätä tutkimusta varten sovellettiin kuvionuotteja vas-
taamaan perinteisiä pianonuotteja siten, että vasemman käden säestysosuus kirjoi-
tettiin näkyviin kuvionuotein (kts. kuvio 17). Tässä opetuskokeilussa käytettiin
näitä molempia tapoja kuvionuottimelodian säestämisessä.

Jotta voidaan opetella säestämään tai soittamaan molemmilla käsillä eri taval-
la, on ymmärrettävä kahta erilaista informaatiota samaan aikaan. Tämä tarkoittaa,
että kädet voivat edetä eri tavalla niin rytmisesti kuin sävelkorkeuden kannalta.
Oppilaan on ymmärrettävä, että molemmat kädet eivät aina paina koskettimia sa-
maan aikaan alas, ja toisaalta, että soitettavat sävelet saattavat olla täysin erilaisia.
Tämä saattaa vaikuttaa täysin itsestään selvältä, mutta erityislasten opetuksessa
näin ei ole. Opetettava asia on pilkottava niin pieniin osiin, että he oppivat vain
yhden asian kerrallaan. Kahden erilaisen informaation soittamista samaan aikaan
harjoiteltiin tässä kokeilussa ensin magneettitaulun avulla ennen kuin siirryttiin
varsinaisiin kappaleisiin.

Yksinkertaisin tapa säestää melodiaa on soittaa sille vain säestyssoinnun bas-
son sävel. Oppilaan olisi siis osattava etsiä kaksi erilaista merkkiä samaan aikaan
ja tiedettävä minkä oikean käden melodianuotin kanssa se soitetaan. Ensin kuiten-
kin harjoiteltiin vain kahden erilaisen merkin löytämistä. Tämän jälkeen oli help-
po siirtyä kohti melodian säestystä, joka siis aloitettiin soittamalla säestyssoinnus-
ta ainoastaan basson sävel.

Noora & Arto 28. tunti: Sitten oli vuorossa Ukko Nooan soitto. Toisella soittoker-
ralla soitimme sitten kahdella kädellä eri tavalla siten, että oikea soitti laulua eli
melodiaa ja vasen soitti aina parit merkittyihin kohtiin. Tämä sujui hyvin hitaasti,
mutta tuntui siltä, että idea oli kuitenkin ymmärretty.

Magneettitaulun avulla harjoitettiin myös kolmisointujen soittamista ennen kuin
ne otettiin käyttöön itse soittokappaleissa.

Kuvionuottimerkintätavan avulla melodioiden säestäminen on
helppoa. Kahden erilaisen nuottirivin lukemista voidaan harjoitella

etukäteen kuvionuottisoiton yhteydessä.
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Noora & Arto 34. tunti: Laitoin magneettitauluun kuvionuoteista kolmisoinnun,
jossa oli päällekkäin c, e ja g , jotka muodostivat C-duurisoinnun ja lisäksi G, h ja d,
jotka muodostivat G-soinnun (kts. kuvio 18). Harjoittelimme vasemmalla kädellä
sointujen soittamista peukalolla, etusormella ja keskisormella. Ensin soinnut soitet-
tiin taululta ja sitten yritettiin ulkoa. Ihan vielä ei sointuja ihan itse osattu löytää,
mutta pienellä opettajan avustuksella soinnut löytyivät. Sitten oli vuorossa soitujen
käyttö kappaleessa.

Kuvio 17. Melodia ja säestys kuvionuoteilla kirjoitettuna

Kuvio 18. Kolmisoinnut kuvionuoteilla

Sointujen opettelu aloitettiin C-duurin toonika ja dominantti sointutehoista,
koska näihin kahteen tehoon perustuu länsimaalaisen tonaalisuuden ymmärtämi-
sen kehittyminen, ja myös siksi, että niiden avulla on helppo säestää paljon muita
helppoja alkeissoittoon sopivia kappaleita. Tutkimusta varten tehdyssä pianope-
dagogisessa soittomateriaalissa lähdettiin harmonian osalta liikkeelle C-duurin
toonikatehosta. Pian soittoläksyihin tuli mukaan myös dominantti (G-duuri). Kun
vasempaan käteen otettiin mukaan säestys, opeteltiin tätä toonika- ja dominantti-
septimisoinnulla (C ja G7).

Kun nämä kaksi tehoa osataan, on helppo opetella uusia sointuja ja rikastuttaa
sointumaailmaa. Edellä kuvattu melodian säestäminen sointumerkeistä on samal-
la vapaan säestyksen ensi askeleita, mutta se on kuvattu nuotinlukukappaleessa,
koska soittaminen oli riippuvaista nuottikuvasta.

Jos oppilaan selkeänä tavoitteena pianonsoitossa on siirtyä perinteiseen nuotti-
kuvaan, on kahden erilaisen nuottirivin lukemista helppo harjoitella etukäteen ku-
vionuottinotaatiosta. Tällaista materiaalia siis valmistettiin tätä tutkimusta varten.
Opettajan on katsottava oppilaan oman etenemistahdin perusteella kuinka kauan
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on tarpeellista kussakin vaiheessa viipyä, ja millaisia valmistavia harjoituksia op-
pilas tarvitsee, koska oppilaat saattavat ilman mitään ennakkoharjoitteitakin pys-
tyä soittamaan kuvionuottikuvasta kahdella kädellä eri tavalla. Sointujen ja säes-
tysten opettelussa kuvionuotit olivat selkeä ja informatiivinen väline soittoteknii-
kan opettelulle, koska ne helpottivat motorisen toiminnan hahmottamista. Kuvio-
nuoteista soitettaessa oppilas hankkii itselleen motorisia valmiuksia sekä samalla
oppii musiikkia harjaannuttamalla korvaansa ja kuulemalla soittaessaan erilaisia
rytmejä, melodioita ja harmonioita. Pianoryhmän kohdalla melodioiden säestämi-
seen voitiin edetä jo muutaman soittotunnin jälkeen.

7.2.3 Siirtyminen perinteiseen nuottikirjoitukseen
kuvionuotteja käyttämällä

Kuvionuottien avulla voidaan opetella musiikin teoriaan ja perinteisen nuottikir-
joitukseen liittyviä asioita hyvin monella tavalla. Tässä tutkimuksessa esitellään
tutkijan näkemys siitä, miten kuvionuotteja voidaan käyttää pianonsoiton opetuk-
sessa. Tässä tutkimuksessa ei esitetä, että tämä tapa olisi ainut mahdollisuus siir-
tyä perinteiseen nuottikirjoitukseen, vaan se on yksi tie, joka ainakin tämän kokei-
lun puitteissa antoi mahdollisuuden oppia soittamaan nuoteista. Toivottavaa on-
kin, että opettajat itse pohtivat miten kuvionuotteja voi käyttää juuri heidän tavas-
saan opettaa soittoa tai musiikkia yleensäkin, ja mikä tärkeintä miten kuvionuot-
tien käyttö palvelee oppilaan oppimista vai tarvitaanko niitä lainkaan. Pianonsoit-
to ja pianopedagogiikka on vain yksi soitonopetuksen osa-alue, jossa kuvionuotte-
ja voidaan käyttää. Mahdollisuudet eri musiikkikasvatuksen aloilla ovat hyvin
moninaiset.

Siirtyminen perinteiseen nuottikirjoitukseen tapahtui tässä opetuskokeilussa
neljän eri vaiheen kautta, joita olivat kuvionuottivaihe, kuvionuotit viivastolla,
värinuotit ja lopuksi perinteinen nuottikuva (esim. Vikman 1999; Vikman & Kaik-
konen 1999). Kuvionuottivaiheessa soitetaan pelkästään kuvionuoteista, ja tätä
vaihetta on kuvattu edellisessä luvussa 7.2.2. Vaikka soittokappaleet soitetaankin
kuvionuoteista, niin oppilaan ollessa valmis ja opettajan katsoessa ajan olevan
sopiva, voidaan jo tässä vaiheessa aloittaa musiikin teorian asioiden opettelu. Siir-
tyminen vaiheesta toiseen on liukuvaa, koska edellisen vaiheen aikana voidaan
opetella valmiiksi jo seuraavan tason asioita. Esimerkiksi värinuottivaiheessa voi-
daan jo opetella perinteisiäkin nuotteja. Vähitellen eri vaiheiden kautta oppilaan
spatiaalinen kyky hahmottaa nuottikuvaa kehittyy. Tässä on otettava huomioon
oppilaan yksilöllinen etenemisnopeus.

Siirtyminen kuvionuoteista perinteiseen nuottikirjoitukseen
tapahtuu eri vaiheiden kautta.
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7.2.3.1 Kuvionuotit nuottiviivastolla

Siirryttäessä kohti perinteistä nuottikirjoitusta kuvionuotit siirretään ensin nuotti-
viivastolle (kts. kuvio 19). Ennen kuin tutkimuksessa mukana olleet oppilaat siir-
tyivät varsinaisesti toiseen vaiheeseen eli kuvionuotteihin viivastolla, opeteltiin
valmiiksi koskettimien nimet, nuottiviivaston käytön perusidea, nuottiavaimet, tah-
tiosoitus (rytmeistä lisää myöhemmin) ja nuottien paikkoja viivastolla. Tämä ei
kuitenkaan ole välttämätöntä, koska kuvionuotit viivastolla pystyy soittamaan vaik-
kei edellä mainittuja asioita tietäisikään. Kuitenkin jos ajatellaan siirtymistä pe-
rinteisen nuottikirjoituksen käyttöön, on tämä vaihe on pedagogisessa mielessä
oleellinen, sillä nuottien luvun yksi perusajatus on, että sävelkorkeus ilmenee sen
sijainnista korkeussuunnassa nuottiviivastolla. Nuotteja luetaan mm. katsomalla
suuntia ylöspäin tai alaspäin, mikä ilmenee visuaalisesti nuottikuvasta, ja tämä
luultavimmin samalla herättää soivan mielikuvan ylöspäisestä sävelkulusta.

Alkuperäisestä kuvionuottikirjoituksesta ei samalla tavalla näy melodian suun-
taa ylös tai alas, joten tästä syystä perinteisen nuotinluvun idean kannalta on oppi-
laalle hyvä tuoda esiin kuvionuottien sijoittaminen oikealle nuottiviivastolle. Saattaa
olla, että oppilaat voivat oppia kuulokuvana melodioiden suunnat värien ja kuvioi-
den avulla, jolloin kuvionuottikirjoitus herättää samanlaisen kuulomielikuvan kuin
perinteinenkin nuottikirjoitus. Esimerkiksi musta ja harmaa kuvionuotti peräk-
käin voisi herättää samanlaisen kuulomielikuvan kuin nuotit g ja e melodisesti
soitettuna. Tästä huolimatta pianopedagogisessa mielessä oppilaan on kuitenkin
totuttava siihen, että nuotti tunnistetaan nuotinluvussa sen sijainnista viivastolla,
jos tavoitteena on perinteisen nuottikirjoituksen oppiminen. Tästä syystä kuvio-
nuotit viivastolla on oleellinen vaihe siirryttäessä kohti perinteistä nuottikirjoitus-
ta.

Kuvio 19. Kuvionuotit nuottiviivastolla
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Kuvionuotit nuottiviivastolla -vaihe antoi kokeilun kuluessa oivia keinoja nuot-
tien opetteluun pedagogisessa mielessä. Kuvionuottien avulla on helppo opetella
musiikin teorian perusasioita varsinaisten soittoläksyjen ohella. Tässä tutkimuk-
sessa mukana olleiden lasten kanssa nuottien ja koskettimien nimet opeteltiin vä-
rien avulla. Tätä varten syntyi kokeilun kuluessa kappale Musiikin aakkoset, joka
oli yksi keino opetella nuottien ja koskettimien nimiä. Jotta koskettimisto ja niiden
nimet tulisivat täysin selviksi, tehtiin soittotunneilla paljon musiikin teorian ja
nuottien opettelun harjoitteita. Tätä varten apuna oli musiikin aakkosista tehdyt
pelikortit (kuvio 20).

Kuvio 20. Aakkoskortti kuvionuottien väreillä

Musiikin aakkoset -käsite on peräisin Ritva-Tuuli Ahosen ja Tytti Rouheen
(1997) nuotinlukukirjasta Lukutunti pienelle pianistille. Tässä tutkimuksessa mu-
siikin aakkosia sovellettiin kuvionuottimenetelmään. Koska kuvioiden värejä vas-
taavat aina tietyt musiikin aakkoset (punainen on aina C, ruskea D, harmaa E jne.),
niin kirjaimet ja koskettimet tulevat tämän kautta tutuiksi. Näitä aakkoskortteja ja
pianossa olevia tarroja apuna käyttäen opeteltiin nuottien ja koskettimien nimet.
Alle kouluikäisille lapsille tämä näytti olevan sopiva tapa opetella musiikin teori-
an alkeita. Pianoryhmän oppilaat olisivat varmasti oppineet asiat ilman värejäkin
(kuten myös alle kouluikäiset), mutta värien avulla nuottien nimien opettelu oli
hauskempaa ja vaivattomampaa. Myös mukana olleet erityisryhmän oppilaat op-
pivat Musiikin aakkoset -laulun avulla joitakin nuottien nimiä. Mielenkiintoista
olisi ollut tietää mihin asti opinnoissa olisi edetty, jos kokeilu olisi jatkunut useita
vuosia.

Nuottiviivaston opettelussa käytettiin paljon apuna magneettitaulua, johon oli
kätevä piirtää nuottiviivasto, jonne kuvionuottimagneetteja oli helppo laittaa. Nuot-
tiviivasto esitettiin nuottitalona, jossa nuotit asuvat. Myös tämä nuottitalo-idea on
peräisin Ahosen ja Rouheen (1997) Lukutunti-kirjasta, mutta tämän tutkimuksen
yhteydessä sitä on sovellettu kuvionuottisoittoon. Kuvionuottimagneettien avulla
voitiin opetella kuvionuoteille ”omat kodit”, joissa ne asuvat. Näin lapsella on
vielä muistamisen tukena kuvionuottisymboliikka, mutta vähitellen hän alkaa op-
pia nuottien paikkoja nuottiviivastolla, ja tottua siihen, että niiden sijainnilla nuot-
tiviivastossa on oleellinen merkitys. Näin lasten skeemat muuttuvat vähitellen op-
pilaan oman etenemisnopeuden ja ajattelun myötä.

Ennen kuin siirryttiin opettelemaan nuottien paikkoja viivastolla opeteltiin nuot-
tiviivaston käytön perusidea, joka tarkoittaa, että nuotit asuvat viivastolla nuotti-
viivoilla ja viivojen välissä. Magneettien avulla tämä kävi kätevästi. Alussa harjoi-
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teltiin vain merkkien laittoa viivalle ja väliin. Huomioita ei kiinnitetty vielä nuot-
tien tiettyihin paikkoihin viivastolle. Tästä syystä käytettiin sellaisia magneetteja,
joita ei nuottikirjoituksessa esiinny.  Tähän harjoitukseen yhdistettiin myös kuun-
telu koskien suuntia ylös tai alas. Tämä yhdistettiin myös suuntien tunnistamiseen
viivastolla.

Kun oppilaille on selvää miten nuotit viivastolla sijaitsevat, ja he tietävät kos-
kettimien nimet, ja kun he ymmärtävät käsitteitä ylöspäin ja alaspäin, niin voidaan
alkaa opetella nuottien oikeita paikkoja viivastolla. Tätä harjoiteltiin asettamalla
kuvionuotteja nuottitaloon (kts. kuvio 21). Oikean koskettimen löytämisessä oli
vielä apuna pianossa olevat tarrat. Etenemisessä otetaan huomioon oppilaan oma
omaksumiskyky.

Ryhmä 10. tunti: Tämän jälkeen otin magneettitaulun esiin, jossa oli piirrettynä
nuottitalo. Olin laittanut talon alapuolelle kuvionuotteja c1-c2, joita oli tarkoitus
nyt asetella viivastolle. Aloitettiin punaisesta neliöstä eli keski-c:stä. Kysyin, että
mihin se tulee. Taru muisti, että apuviivalle ja laittoi sen sinne. Sitten oli d:n vuoro.
Mira muisti tämän ja laittoi sen viivastolle. Sitten vielä e ensimmäiselle viivalle.
Nämä oli viime kerralla opetellut nuotit ja nyt sanoin, että tänään opetellaan kaikki.
Kerrattiin, että nuotit asuivat viivalla ja välissä ja että missä sininen voisi nyt sitten
olla. Mikä nuotti muuten sininen olikaan? F. Oppilaat laittoivat tähän tyyliin nuotte-
ja viivastolle ja jokainen osasi laittaa jonkun. Kun kaikki aakkoset oli käyty läpi,
niin jäljellä oli vielä punainen kolmio. Tämä aiheutti hieman päänvaivaa, mutta
sitten senkin paikka löytyi. Nyt kysyin, että onko punainen kolmio punaisen neliön
ylä- vai alapuolella. He pohtivat hieman ja oikea vastaus tuli, siis yläpuolella. Mikä
nuotti oli aina punainen? C. Sanoin, että nyt annamme näille C-nuoteille nimet, että
tiedämme kumpaa tarkoitamme. Siis neliö oli C1 ja kolmio C2.

Kuvio 21. Kuvionuotit nuottitalossa



136

Vuoden opetuskokeilun jälkeen kuvionuottimenetelmässä tapahtui sen kehittä-
misen tuloksena muutos. Aluksi ensimmäistä oktaavialaa kuvasi neliö ja pientä
ympyrä, mutta muutoksessa nämä vaihtoivat paikkaa. Tästä syystä kuviossa 21 on
neliöt ensimmäisen oktaavialan kohdalla.  Ympyrä haluttiin kuvaamaan käytetyintä
oktaavialaa, jolloin myös ympyrän hahmon käyttö opetuksessa rikastutti käytän-
nön toimintamuotoja. Tämän tutkimuksen oppilailla muutos ei opettajan selvityk-
sen jälkeen aiheuttanut ongelmia oppimisessa.

Koska kuvionuottien avulla pystyttiin melko nopeasti soittamaan myös vasem-
man käden säestyskuvioita ja lukemaan nuotteja kahdelta riviltä, voitiin harjoitel-
la myös nuottien paikkoja F-avaimella. Tämä tapahtui samalla tavalla kuin G-avai-
men nuottien opettelu.

Kuten edellä olevista esimerkeistä käy ilmi, oli nuottien opettelussa heti alusta
lähtien mukana oktaavialojen tunnistaminen. Koska esimerkiksi C-nuotteja oli
useita, ja kuvionuoteissa ne kaikki olivat punaisia, mutta eri kuvioita, oli oktaavia-
lat helppo tunnistaa ja opetella eri kuvioiden avulla. Tämä hahmottui hyvin myös
koskettimistolta, mistä suoraan näkyi eri kuvioiden avulla soitettava oktaavi.

Sekä soitettaessa kuvionuoteista ja kuvionuoteista viivastolla voidaan opetella
helposti ylennyksien ja alennuksien käyttö. Oppilaan siirtyessä myöhemmin väri-
nuotteihin hänen ei tarvitse muuta kuin vaihtaa kuvionuottien nuolimerkintä var-
sinaiseen ylennys- ja alennusmerkkiin. Kuinka paljon opettaja haluaa opettaa jo
tässä vaiheessa ylennettyjen ja alennettujen sävelten nimiä, jää hänen harkittavak-
seen.

Ryhmä 11. tunti: Uusien asioiden opettelu jatkui. Otin esiin magneettitaulun. Lai-
toin taululla olevaan nuottitaloon f-nuotin, siis sinisen neliön ja pyysin oppilaita
katsomaan, kun lisäsin nuottiin mustan yläoikealle osoittavan nuolen. Lapset ih-
mettelivät, että mikä toi on. Sitten Taru keksi, että varmaan soitetaan mustille. Sitten
sanoin, että kyllä, Taru on oikeilla jäljillä.

Sampo 25. tunti: Sitten oli sinisen vuoro. Siniseen laitoin nyt mustan nuolen, joka
tarkoitti ylennystä. Sampo löysi ylennetyn F:n. Hän pohti sitä, että mitä sitten, jos
nuoli näyttää toiseen suuntaan (ylävasemmalle). Laitoin nuolen nyt A:han ja näytin
että sitten soitetaan A:sta alaspäin. Kerroin vielä Sammolle, että milloin merkki on
ylennys ja milloin alennus.

Ylennysten ja alennusten opettelussa on selkeästi esillä konkreettisen esitysta-
van hyödyntäminen abstraktin asian opettelussa. Kuvionuotinnuksessa näkyy sel-
keästi milloin soitetaan jokin musta kosketin ja kummalta puolelta valkoiseen kos-
kettimeen nähden. Kun oppilas oppii näin käyttämään mustia ja valkoisia kosket-
timia, on tästä helppo edetä kohti abstraktia merkintätapaa, jossa esimerkiksi nuot-
tiviivaston alussa oleva b-merkki tarkoittaa vihreän h-nuotin alennusta ylävasem-
paan.

Alun perin tutkimusta varten tehdyssä materiaalissa oli Aurinkoa, lintuja ja
ystäviä -kappale kirjoitettu kuvionuotteina viivastolle siten, että kappaleeseen tuli
ylennyksiä (D-duuri). Kun osa kokeilun oppilaista oli tämän kappaleen näin ope-
tellut, ajateltiin transponoida kappale siten, että siinä ei olisi ylennyksiä (C-duuri),
koska kappaleessa oli muutenkin paljon opeteltavaa (esim. kahdella kädellä eri
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tavalla soitto). Ylennykset ja alennukset voisi opetella omassa kappaleessaan. Tätä
varten tehtiin oma laulu ylennyksiä ja alennuksia varten (kts. Vikman ja Kaikko-
nen 1999).

Vaikka oppilas pystyy soittamaan soittoläksynsä toisessa vaiheessa eli kuvio-
nuotit viivastolla ilman tietoa siitä, mitkä nuottien nimet ovat, on kuitenkin tärke-
ää tuoda oppilaan tietoiselle tasolle nuottiviivojen ja -nimien merkitys. Tällä tie-
dostamisella tarkoitetaan tietoista nuottien nimien opettelua ja asioiden ymmärtä-
mistä. Tästä syystä oppilaiden kanssa tehtiin paljon erillisiä harjoituksia magneet-
titaulun avulla. Asiat jäävät oppilaalle mieleen pohdittavaksi, ja hän voi edelleen
käyttää apunaan kuvionuotteja, mutta samaan aikaan myös opetella vähitellen oi-
keaa nuottikirjoitusta ja siinä vaadittavia asioita. Kun hän on valmis ottamaan käyt-
töönsä oikean nuottikirjoituksen lukemiseen vaadittavat taidot, voi hän niin tehdä,
koska asiat ovat hänellä periaatteessa jo tiedossa. Oppilas tarvitsee oman aikansa
opittavan aineksen kypsyttelyyn ja loppujen lopuksi oppilaan on itse ymmärrettä-
vä opitun asian idea. Kokemus opettajana on osoittanut, että vaikka jotakin asiaa
opettaa useastakin näkökulmasta, useaan kertaan, oppiminen tapahtuu vasta sit-
ten, kun oppilas itse saa “ahaa-elämyksen” opeteltavasta asiasta. Nuottien opette-
lussa saatetaan pysyä paikallaan useita oppitunteja, kunnes oppilas on keksinyt
asian ytimen. Jotkut taas omaksuvat asian välittömästi.

   Tutkimus osoitti, että kuvionuotit viivastolla ohjasivat oppilasta nuottiviivas-
ton käytön perusideaan ja nuottien nimien opetteluun. Kuvionuotit nuottiviivas-
tolla mahdollistivat myös nuotinluvun harjoittelemisen kahdelta riviltä yhtä aikaa.
Oppilas voi harjoitella tällä tavalla kahdella kädellä eri tavalla soittamista eli kah-
den erilaisen informaation hallitsemista samanaikaisesti. Motorisessa mielessä
kuvionuotit helpottivat soittamista ja kahden erilaisen informaation motorista to-
teuttamista.

7.2.3.2 Kuvionuoteista värinuotteihin

Kolmannessa eli värinuotti-vaiheessa kuvionuotit muutettiin perinteisen nuotti-
kirjoituksen näköisiksi, mutta soittamisen tukena olivat edelleen kuvionuoteista
tutut värit, jotta opetuksen eteneminen pysyisi loogisena (kts. kuvio 22).

Värinuotit pysyvät siis läheisesti kiinni kuvionuotti-ideassa värien osalta. Tämä
mahdollistaa oppilaalle paluun tarvittaessa kuvionuotteihin. Esimerkiksi värien
avulla voi vielä muistella nuottien nimiä. Pianossa olevien tarrojen väri vastaa
edelleen nuoteissa olevaa ja helpottaa oikean koskettimen löytämistä. Oktaavialat
on nyt kuitenkin löydettävä nuottikuvan perusteella. Lisäksi soittaminen värinuo-
teista vaatii jo perinteisen nuottikirjoituksen rytmien ja nuottien kestojen hallitse-
mista. Kestojen ja rytmien opetteluun kuvionuottien avulla palataan myöhemmin.
Siirtyminen kuvionuoteista värinuotteihin tapahtui kokeilussa odotettua helpom-
min ja nopeammin.
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Ryhmä 16. tunti: Soitto sujui nyt oikealla kädellä hyvin, vaikka soitimme ensim-
mäistä kertaa värinuoteista. Kaikki osasivat soittaa kappaleen hyvin oikealla kädel-
lä. En tällä ensimmäisellä soittokerralla vielä painottanut rytmin laskemista, vaan
rytmi etsittiin laulun avulla. Näin lapset saivat keskittyä uusiin värinuotteihin.

Värinuoteista soitettaessa oppilas saa opetella nuottien kestoja rauhassa, koska
oikeiden sävelkorkeuksien löytämistä helpottaa värit. Toivottavaa kuitenkin olisi,
että oppilas alkaisi etsiä jo nuotteja niiden viivastolla olevan sijainnin tai visuaa-
listen hahmojen perusteella. Jotta oppilas tähän pystyisi, on tunnilla tehtävä har-
joituksia, jotka auttavat oppilasta tiedostamaan tämän asian. Värinuoteista soitet-
taessa oppilas voi esimerkiksi opetella nuottikuvan hahmottamista melodian suun-
tien perusteella (ylös vai alas) sekä viivaston käytön idean perustella (hypyt viival-
ta viivalle tai välistä väliin).

Kuvio 22. Värinuotit

Ennen kuin soittokappaleissa siirryttiin varsinaisesti värinuotteihin tehtiin op-
pilaiden kanssa harjoituksia värinuotti-pelikorttien kanssa (kts. kuvio 23).

Kuvio 23. Värinuottikortti

Tämä auttoi ensinnäkin muuttamaan kuvionuotit värinuoteiksi, ja toiseksi nii-
den avulla voitiin kätevästi opetella nuottien nimiä.
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Sampo 15. tunti: …otin esiin värinuottipelikortit. Korteissa oli nuotteja c1-c2 seka-
laisessa järjestyksessä. Näytin Sammolle aina yhtä nuottia ja hän sanoi sen nimen.
Tämä tuntui onnistuvan hyvin. Sampo käytti värejä muistinsa apuna. Jos ei muuten
muistanut, niin mietti ääneen, että esim. harmaa, se oli e jne. Kortteja oli 32 kpl,
jotka melkein kaikki Sampo tiesi. Hän sanoi aina myös oliko se ykkönen vai kakko-
nen. Siis esim. yksi d, kaksi c jne.

Edellisestä tuntiesimerkistä käy ilmi, että myös oktaavialat oli opittu. Jotta täl-
lainen teoriatietous ei jäisi pelkästään tietämyksen tasolle, vaan siirtyisi myös käy-
täntöön eli soittamiseen, on muistettava soittaa kappaleita myös nuoteista ja yh-
distää opitut asiat kuulokuvaan.

Tämä toimintatutkimusprosessi osoitti, että soitettaessa värinuoteista oppilaal-
la on soittaessaan mahdollisuus käyttää tukenaan useita eri keinoja. Värit nuoteis-
sa ja koskettimissa auttavat etsimään oikean sävelen, jos soitettaessa tulee tarve
sen nopeaan löytämiseen. Soittaja voi myös löytää nuotit perinteisellä nuotinluku-
tavalla eli hahmottaa niiden paikat viivastolta. Jos oppilas ei muista jokaista nuot-
tia, voi vaikeimmat soittaa vielä värien avulla. Kun oppilas on valmis, hän ottaa
käyttöönsä perinteisen nuotinlukutekniikan. Oletettavaa on, että nuottien paikat
viivastolla alkavat myös jäädä vähitellen mieleen automaattisesti, kun soitetaan
paljon ja pitkän aikaa värinuoteista. Samalla nuottien seuraaminen ja kahden rivin
lukeminen vahvistuu, samoin soittotekniikka. Oppilas saattaa myös itse löytää oman
tapansa hahmottaa nuotteja. Joillekin oppilaille ei värinuotit ole tarpeellisia, vaan
he osaavat lukea sujuvasti myös tavallisia nuotteja. Värinuoteista soittaminen tuo
soittajalle varmuutta, ja pelko vääriin ääniin saattaa vähentyä. Näin koki värinuo-
teista soittanut erityisopettaja.

TUU: Varmuus tulee, semmonen varmuus et jos mie lyön jotakin väärin niin mie
löyän heti sen oikean nopeammin kuin se että mie rupeen laskee et cdefgah mikä se
noista on mikä se noista on ja sit katsotaan kauheesti pianoo ja apua nyt se meni
pieleen, siis että se semmonen virheitten voittamisen, et ei niin kauheesti enää pel-
kää niitä virheitä, koska nopeasti löytää sen oikean paikan.

Koska kaikkia oppilaiden toivomia lauluja ja pianopedagogiseen tarkoitukseen
sopivia kappaleita ei vielä ole saatavana värinuotteina, voidaan perinteisen nuotti-
kirjoituksen nuotteja värittää kuvionuottimenetelmän värejä apuna käyttäen. Täs-
sä tutkimuksessa värinuotteina soitetut kappaleet oli tehty valmiiksi, mutta oppi-
laiden ja vanhempien puolelta tuli oma-aloitteisuutta nuottien värittämistä ajatel-
len. Opettaja voi värittää niitä oppilaalle, mutta hyvänä nuottien tunnistamishar-
joituksena voi olla, että oppilas itse miettii nuottien nimet ja värittää ne sitten
oikeilla väreillä. Vaikka oppilas osaa nuotit, niin hän saattaa silti kokea vielä niistä
soittamisen vaikeaksi, koska nimien pohtiminen on hidasta ja samalla pitäisi miet-
tiä soiton teknisiä asioita ja löytää koskettimistosta oikeat nuotit. Tämä nuottien
värittäminen auttaa luonnollisesti siirtymään perinteiseen nuottikirjoitukseen. Eri-
tyisopettaja ja oppilaiden vanhemmat pitivät nuottien värittämistä hyvänä apukei-
nona nuottikirjoituksen visuaalista hahmottamista ajatellen.

TUU: Ku mulhan on niitä värillisii nuottei..
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IÄ: Se vois olla ainakii ni siirtymävaihees, vois olla mun mielest ihan…

TUU: Ja sitten mie ainakii laitoin itse, väritin niitä, ympyröin ne sillä värillä ja se
helpotti ainakin minuu hirveen paljo…

IÄ: Minusta tuntuu et se vois olla siin siirtymävaihees ni ihan hyvä värittää et jos on
vähän vaikeuksia siinä hahmottamisessa.

Tutkimuksen aikana pianoryhmän ja Sammon opetuksessa ehdittiin siirtyä vä-
rinuottivaiheeseen. Siirtyminen tapahtui luontevasti eikä nuottiarvojenkaan tun-
nistamisessa tuntunut olevan vaikeuksia. Soittamaan oppiminen oli nopeaa väri-
nuottien avulla ja oppilaat pystyivät värinuottimerkintätavan avulla säestämään
vasemmalla kädellä perussäestyskuvioita oikean soittaessa melodiaa. Tutkimus
osoitti, että soittaminen värinuoteista antoi varmuutta soittamiseen ja auttoi perin-
teisen nuottikirjoituksen omaksumisessa niin tiedostetusti kuin luultavasti myös
tiedostamattakin. Värinuottien avulla oppilaat pääsivät soittamaan mielekästä mu-
siikkia ja soittokappaleita, jotka eivät kuulostaneet yksinkertaisilta ja mielenkiin-
nottomilta harjoitustehtäviltä.

7.2.3.3  Siirtyminen perinteiseen nuottikuvaan

Tässä toimintatutkimusprosessissa oppilaiden kanssa harjoiteltiin tavallisia nuot-
teja jo värinuottivaiheen aikana, jotta kaikki tiedolliset valmiudet olisi valmiina,
kun siirrytään soittamaan perinteisistä nuoteista. Tämä koski pianoryhmän ja Sam-
mon opetusta. Tunneilla soittoläksyjen lisäksi tehtiin paljon muita harjoitteita, jot-
ka tukivat soittamista ja teoriatiedon yhdistämistä siihen. Kun oppilaat osasivat
sujuvasti laittaa kuvionuotit omille paikoilleen magneettitauluun, voitiin näiden
avulla opetella tunnistamaan tavallisia nuotteja. Magneetit voidaan muuttaa mus-
tiksi ja oppilas asettaa nuotit omille paikoilleen. Oppilas voi myös opetella tunnis-
tamaan nuotteja nuottikorteista kuvionuotteja apuna käyttäen.

Jotta nuottien tunnistaminen ei jäisi irralliseksi tiedoksi, toisin sanoen sitä osat-
taisiin käyttää hyödyksi soittamisessa, tehtiin harjoitteita myös tätä ajatellen. Nuo-
tinluvun eräs tavoite on, että nuotteja vähitellen aletaan hahmottaa nuottiryhminä,
erilaisina hahmoina, esimerkiksi ylöspäinen asteikkokulku jne. Nuotteja luetaan
myös aina suhteessa edellisiin ja seuraaviin nuotteihin, ei irrallisina yksittäisinä
nuotteina (esim. onko nuotti vierekkäinen sävel vai hyppy, edellisen ylä- vai ala-
puolella). Tätä varten harjoiteltiin nuotinlukua nuottitaululla. Näihin nuotinluku-
harjoituksiin voitiin liittää myös soveltava luova toiminta. Oppilaat ryhmässä kek-
sivät toisilleen pienet melodiat nuotinlukuharjoituksiksi.

Ryhmä 30. tunti: Päätin että pelaisimme peliä, jossa oppilaat tekevät toisillensa nuot-
titauluun pienen nuotinlukuharjoituksen. Asetin nuottitaulun nuottitelineelle ja olin
laittanut siihen valmiiksi mustia palloja. Kävimme nopeasti läpi nuottien c1-f1 pai-
kat. Sovimme, että jokainen laittaa toiselle kuusi nuottia soitettavaksi. Käytössä
olivat siis nuotit c1-f1. Saku teki Irenelle seuraavan soittotehtävän: CDEFDF, jonka
Irene soitti täysin oikein läpi. Irene teki Tarulle: CDEFEF ja Taru Sakulle: CEF-
DED. Kaikki osasivat soittaa nämä.
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Edellä on puhuttu paljon oikeiden sävelten löytämisestä ja nuottien tunnistami-
sesta nuottiviivastoa apuna käyttäen. Soittoharrastuksen varhaisissa vaiheissa on
nuotinluvun kannalta oleellista tietää nämä asiat, mutta musiikin hahmottamises-
sa on siis kysymys myös äänten tai nuottien muodostamien kokonaisuuksien tun-
nistamisesta. Tässä musiikillisen ajattelun tukena on spatiaalinen hahmottaminen
niin musiikillisessa mielikuvassa kuin visuaalisessa mielessä. Näyttäisi siltä, että
kuullun perusteella oppilaat alkavat hahmottaa musiikissa esimerkiksi samanlai-
sena toistuvia kulkuja, ja huomaavat, että nämä ilmentyvät myös nuottikuvassa
samanlaisena toistuvina asioina. Ennen perinteiseen nuottikuvaan siirtymistä voi-
daan tällaista musiikin hahmottamista harjoitella kuvionuoteista ja värinuoteista
soitettaessa. Esimerkiksi kuvionuoteista näkyy samana toistuvat sävelaiheet ku-
vionuottisymboleina. On hyvin yksilöllistä miten musiikkia nuottikuvasta hahmo-
tetaan, ja nuottien hahmottaminen kehittyy jatkuvasti tiedostamattomastikin, mut-
ta opettaja voi myös ohjata oppilasta jäsentämään musiikkia sopivaksi katsomal-
laan tavalla. Esimerkiksi vasemman käden Albertin basso -säestys harjoiteltiin en-
sin kuviona, ei yksittäisiä (väri)nuotteja lukemalla. Oppilailla on myös oma tapa
hahmottaa nuottikuvaa, josta opettaja voi oppia oppilaan tapaa jäsentää musiikkia.

Ryhmä 24. tunti: Nyt otin esiin uuden läksyn, joka oli Hylkeet. Käytin nyt versiota,
jossa oli tavalliset nuotit. Soitin ja lauloin kappaleen heille ja he katsoivat vieressä.
Taru huusi, mikä toi kerrostalonuotti oikein on (tarkoitti oikean käden kolmisoin-
tua).

Oppilaiden nuotinlukutaidon varmistamiseksi tehtiin myös prima vista -harjoi-
tuksia pianonsoiton alkeismateriaalia apuna käyttäen. Tutkimukselliselta kannalta
katsottuna oli tärkeää selvittää olivatko oppilaat oppineet lukemaan nuotteja itse-
näisesti vai eivät. Prima vista -tehtävä sopi tähän tarkoitukseen. Oppilaat pystyivät
soittamaan helppoja nuotinlukutehtäviä itsenäisesti, joten voidaan sanoa, että Sampo
ja pianoryhmän oppilaat olivat oppineet soittamaan myös tavallisista nuoteista.

Sampo 42. tunti: Aikaa oli vieläkin jäljellä ja pohdittiin, että mitä soitettaisiin. Kos-
ka laulut eivät kelvanneet, ajattelin että sitten voisimme kokeilla nuotinlukuharjoi-
tuksia Ritva-Tuuli Ahosen ja Tytti Rouheen Lukutunti-kirjasta. Otin esiin sivun (s.40)
jossa oli harjoituksia (3 kpl) oikealle kädelle. Harjoituksissa oli nuotteja c, d ja e.
Rytmejä 2 ja 3-jakoisina. Sampo innostui tästä ja soitti koko sivun läpi. Nuotinluku
sujui ongelmitta ja kehuin häntä lopussa.

Vähitellen voidaan poistaa pianossa olevat tarrat, jotka olivat olleet soitossa
oikean koskettimen löytämisen tukena. Toisaalta kuvionuoteista opitun kappaleen
pystyi soittamaan myös ilman tarroja olevalla pianolla kohtuullisen nopeasti. Nii-
den oppilaiden kohdalla jotka olivat siirtyneet kokonaan tavallisiin nuotteihin,
pyrittiin luopumaan myös pianossa olevista tarroista. Vaikeampiakin kappaleita
soitettiin kokeilun loppuvaiheessa ilman tarroja, vaikka ne olikin opeteltu pianol-
la, jossa oli tarrat. Opittu pystyttiin siirtämään ”tavalliseen” pianoon.

Ryhmä 40. tunti: Ensin soitimme Marjaretki-kappaleen (katso liite 5). Kirjat saivat
jäädä oppilaiden tuoleille, koska nyt soitettiin ulkomuistista. Saku aloitti pianolla,
jossa on kuvionuottitarrat. Hän osasi kappaleen sujuvasti ulkoa ja staccatot ja sito-
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miset olivat hyvin hallussa ja erottuivat oikealla soittotekniikalla soitettuna. Sitten
tuli Irene soittamaan saman ja hänkin osasi Marjaretken ulkoa ja hallitsi staccaton
ja legaton soittamisen. Sitten siirryimme flyygelin ääreen ja tässä flyygelissä ei ol-
lut tarroja apuna. Saku tuli ensin soittamaan. Hän sanoi, että oli koulussa harjoitel-
lut pianolla, jossa ei ollut tarroja. Saku löysi ilman apuani oikeat paikat koskettimis-
tolta ja soitti kappaleen sujuvasti ulkoa. Sitten Irene tuli soittamaan ja osasi myös
kappaleen hyvin. Kehuin heitä.

Edellä kuvatun prosessin kautta oltiin osan kokeilussa mukana olleiden oppi-
laiden kanssa päädytty soittamaan tavallisista nuoteista. Tutkimuksessa ei verrata
eri oppilaiden etenemisnopeutta, koska oppilaat ovat eri ikäisiä ja omaavat erilai-
sia taustoja oppimista ajatellen. Tutkimuksessa halutaan tuoda esille yksilöllisiä
oppimis- ja opetusprosesseja, joissa oppilaat saavat edetä oman kypsymisproses-
sinsa mukaan. Edellisissä kappaleissa haluttiin tuoda esiin prosessi, jonka kautta
edettiin kuvionuoteista tavallisiin nuotteihin.

Kuten moneen kertaan on jo todettu, korostuu tässä tutkimuksessa nuotinluvun
osuus, mutta kuitenkin korostetaan laaja-alaisen näkemyksen huomioimista soi-
tonopetuksessa. Hyvän nuotinlukutaidon omaksuminen on kuitenkin tie itsenäi-
seen musiikilliseen työskentelyyn ja musiikin syvälliseen ymmärtämiseen. Harr-
elin (1996) mukaan hyvä nuotinlukutaito auttaa oppilasta pääsemään nopeasti
musiikin sydämeen, harmoniseen, melodiseen, kontrapunktiseen, rytmiseen ja ra-
kenteelliseen ideaan, joka antaa musiikille elämän, luonteen ja tunteen. Lisäksi
hänen mukaansa hyvät nuotinlukijat ymmärtävät, että opettajan päämäärä on val-
mentaa heistä itsenäisiä muusikkoja, jotka oppivat musiikkia ilman soittotunteja-
kin.

L. D. Cahnin (1987) mukaan pianonsoiton opettajan on pohdittava oppimisvai-
keuksia omaavan oppilaan kohdalla opetuksen tavoitteiden ja toiminnan asetta-
mista sopivan haasteelliselle tasolle, joka ei ole liian yksinkertainen eikä liian vai-
kea. Tämä on varmasti totta kaikkien soittajien kohdalla, koska oppilaat ovat oppi-
laina hyvin erilaisia. Kuvionuotit ja tässä kokeilussa esitetyt erilaiset tasot tuntui-
vat antavan opettajalle uusia erilaisia mahdollisuuksia soveltaa opetuksen tasoa
oppilaan etenemistahdin mukaan.

Kun oppilas kokee olevansa valmis ja opettaja näkee oppilaalla olevan riittävät
valmiudet voidaan siirtyä perinteiseen nuottikuvaan. Tässä kohdin on syytä huo-
mauttaa, että opettajan kannattaa pohtia opetuksen alussa millaisella opetusmene-
telmällä oppilaan kanssa aloittaa. Joidenkin oppilaiden kanssa perinteinen soiton-
opetus sujuu vaivattomasti ja on oppilaan edun mukaista, joillekin sopii taas jokin
toinen menetelmä. Tärkeää on, valitsee sitten minkä menetelmän tahansa, että va-
linnan perusteena on ollut oppilas ja hänen tarpeensa. Kokemus on kuitenkin osoit-
tanut, että soittoharrastuksen alussa ongelmat ovat olleet suurimpia, koska samaan
aikaan on hallittava useita uusia asioita. Uusien kappaleiden opettelu helpottuu
mitä pidemmälle harrastuksessa edetään. Tästä syystä kuvionuotit voivat olla pie-
nille lapsille hyvä tapa aloittaa ja saada onnistumisen kokemuksia, ja vähitellen eri
taitojen harjaantuessa siirtyä vaikeampiin asioihin. Kokeilussa mukana olleiden
lasten vanhemmat kokivat positiivisena, että oppilaat pääsivät heti soittamiseen
kiinni eikä turhautumista tullut.
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IÄ: Kuvionuoteista on ollut se hyöty, että lapsi pääsee heti soittamisen makuun.

SAÄ: Aloittaessa pianonsoittoharrastuksen kuvionuotit ovat mukaansatempaavaa
materiaalia.

7.2.4 Kuvionuottien visuaalisuus rytmitajun ja
nuotinluvun kehittymisen tukena

Perinteisessä nuottikuvassa nuottien kestojen ymmärtäminen tapahtuu nuotin ul-
konäön perusteella, esimerkiksi onko nuotissa avoin nuppi tai onko nuotin varres-
sa väkä. Tämän informaation perusteella on soittajan muodostettava mielessään
kuva nuotin pituudesta ts. sen kestosta ja osattava toteuttaa se motorisesti. Lisäksi
tämä yhdistyy musiikin kokonaisvaltaiseen pulssiin, jossa kappale etenee. Kuvio-
nuoteissa nuotin kestot on ilmastu kuvionuotin palkin pituutena. Kuvionuotit an-
tavat visuaalisesti selkeän kuvan nuotit pituudesta, ja tätä käytettiin tutkimuksen
opetuksessa hyväksi nuottien kestojen opettelussa. Ensin kuitenkin varmistettiin,
että oppilas ymmärtää mitä tarkoittaa lyhyt ja pitkä ääni.

Sampo 14. tunti: …soitin yhden terävän äänen pianosta ja kysyin häneltä, että oliko
se Sammon mielestä lyhyt vai pitkä ääni. Lyhyt hän sanoi, ja ryhtyi kuuntelemaan.
Sitten soitin yhden pitkän äänen ja kysyin, että oliko nyt lyhyt vai pitkä ääni? Pitkä.
(Kuvio 24).

Kuvio 24. Lyhyen ja pitkän äänen käsitteiden oppiminen kuvionuottien avulla

Lasten soitonopetuksessa voidaan rytmejä opetella monella eri tavalla, ja on
hyvä, jos opetuksessa on mukana useita eri vaihtoehtoja oppilaan rytmitajun ke-
hittämiseksi. Tässä kokeilussa tarkoitus oli kokeilla kuvionuottien mahdollisuuk-
sia nuottien kestojen opettelussa, mutta rytmitajun kokonaisvaltaiseksi kehittämi-
seksi käytettiin lisäksi mm. liikuntaa, laulamista, kuuntelua ja luovaa toimintaa.

Rytmien opettelu tässä kokeilussa eteni siten, että aluksi lähdettiin liikkeelle
kappaleista, joissa oli vain neljäsosa- ja puolinuotteja, tietenkin kuvionuotteina.
Ennen kuin siirryttiin värinuotteihin, oli kuvionuottien avulla tutustuttu nuottien
perusaika-arvoihin, joista siirryttiin perinteiseen kestojen ilmaisemiseen. Vaikka
kuvionuottien avulla on suhteellisen helppo opetella nuottiarvoja, on muistettava
liittää tämä teoreettinen tieto rytmin kokonaisvaltaiseen kokemiseen, jotta oppi-
laan rytmitaju pääsee monipuolisesti kehittymään.

Ensimmäisessä värinuoteilla soitettavassa kappaleessa oli hallittava neljäsosa-
nuotti, puolinuotti, pisteellinen puolinuotti ja kokonuotti. Tätä varten oli ensim-
mäisen värinuottikappaleen sivulla oppilaan tukena muistilaatikko, jossa oli edel-
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lä mainittujen perinteisten nuottien ja kuvionuottien kestojen vastaavuus. Tästä
oppilas pystyi halutessaan tarkastamaan nuottien kestot. Kenelläkään värinuotti-
vaiheeseen siirtyneistä oppilaista ei ollut vaikeuksia nuottien rytmiarvojen tuotta-
misessa. Kuvionuotit näyttivät siis edesauttavan konkreettisella esitystavallaan ryt-
mien kestojen omaksumista.

Eräs asia, joka soitonopetuksessa saattaa olla hankala asia opettaa, on nuotti-
kuvan hahmottaminen kahdella kädellä erilaisten rytmien osalta. Esimerkiksi op-
pilaan olisi osattava nuottikuvan perusteella toteuttaa, kuinka monta nuottia oikea
käsi soittaa vasemman käden yhden nuotin aikana tai toisin päin. Toisin sanoen
toinen käsi saattaa edetä pitkillä nuottiarvoilla ja toinen lyhyillä. Tätä harjoiteltiin
tässä kokeilussa mm. Naakka naakka naksuttaja -kappaleen yhteydessä, jossa oi-
kean käden oli soitettava kaksi lyhyttä vasemman yhden pitkän nuotin aikana.
Aluksi pitkä ja lyhyt nuotti kuunneltiin ja tämän jälkeen visualisoitiin kuvionuot-
tien avulla.

Ryhmä 10. tunti: …näytin magneettitaululla pitkän ja lyhyen kuvionuotin. Toinen
oli askelen pituinen ja toinen leponuotin. Kumpi oli pidempi ääni? Leponuotti, sa-
noivat he. Sitten kysyin, että monta askelta mahtuu leponuottiin? Kaksi ja asetin
leponuotin ja kaksi askelta päällekkäin, josta voi visuaalisesti nähdä nuottien kes-
tot.

Kuvionuottien avulla oppilaat oppivat ymmärtämään nuottien kestoja ja yhdis-
tämään sen visuaaliseen nuottikuvaan sekä motoriseen toimintaan. Kuvionuotit
antoivat tämän kokeilun perusteella tilaa vapaammalle motoriselle oppimiselle.
Lisäksi kuvionuoteista soittaminen auttoi yhdistämään visuaalista informaatiota
motoriseen toimintaan ja vapautti tätä kautta oppilasta itsensä ja tunteidensa mu-
siikilliseen ilmaisuun.

7.2.5 Yhteenveto kuvionuottien käytöstä nuotinluvun opettelussa

Nuotinluvun opettelu tässä toimintatutkimusprojektissa eteni tiettyjen vaiheiden
ja tasojen kautta, joita edellä on pyritty kuvaamaan. Vaiheittaisuus kokonaisuu-
dessaan on kuvattu kuviossa 25. Kaaviossa esitetty eri vaiheiden päällekkäisyys
tarkoittaa, että eteneminen vaiheesta toiseen on liukuvaa. Lisäksi opetus näin ede-
tessään siirtyy konkreettisesta abstraktiin symbolijärjestelmään. Samaan aikaan
kehittyvät soittamiseen liittyvät erilaiset taidot ja tiedot. Aina siirtyminen perintei-
seen nuottikuvaan ei ole mahdollista, joten opetuksessa voidaan pysytellä oppi-
laan kyvyille sopivalla tasolla. Mallin avulla kuitenkin jää mahdollisuus edetä
opetuksessa, jos tarve niin vaatii.

Opetuskokeilussa ennen varsinaista soittoa tutustuttiin koskettimiin ja kuvio-
nuotteihin erilaisten pelien avulla. Aluksi nuotinluku tapahtui kuvionuottikirjoi-
tuksesta yhdeltä riviltä. Seuraava vaihe nuotinluvussa oli lukea kuvionuotteja kah-
delta riviltä yhtä aikaa, jolloin molemmat kädet soittivat unisonossa samaa melo-
diaa eri korkeuksilta. Tämän jälkeen opeteltiin lukemaan nuotteja kahdella kädellä
eri tavalla, johon oli kaksi erilaista tapaa, joko sointumerkein varustetusta kuvio-
nuottikirjoituksesta tai kahdelta erilaiselta kuvionuottiriviltä. Jos tämä ei onnistu-
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nut suoraan nuottikuvasta, voitiin tätä harjoitella erikseen nuottitaululla. Perintei-
seen nuottikirjoitukseen siirtyminen aloitettiin siirtämällä kuvionuotit viivastolle,
jolloin opeteltiin samalla nuottien nimiä ja niiden paikkoja koskettimistolla sekä
perinteisten nuottien kestojen merkitsemistapaa. Tämän jälkeen voitiin siirtyä vä-
rinuotteihin, josta edetään vähitellen perinteiseen nuottikuvaan. Samaan aikaan
voidaan opetella musiikin teorian käsitteitä ja hallintaa kuvio- ja värinuottien avulla.

Kuvio 25. Nuotinluvun vaiheittainen eteneminen kuvionuoteista perinteiseen
nuottikuvaan

KUVIONUOT IT

KUVIONUOT IT

VÄRINUOT IT

PE RINT E INEN 
NUOT T I-

KIRJOIT US

VIIVAS T OLLA

S OIT T AMIS EEN  LIIT T YVIEN T IE T OJEN JA T AIT OJEN KEHIT T YMINEN

AJAT T ELUN MUUT T UMINEN KONKREET T IS E S T A ABS T RAKT IIN

T aso 4

T aso 1

T aso 2

T aso 3
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7.3 Kuvionuottien mahdollisuudet alkeistekniikan opettelussa

Pianonsoiton opetusta koskevissa teoksissa (esim. Agay 1981; Camp 1981) tuo-
daan esiin oikean soittotekniikan oppimisen tärkeys, jota tässä tutkimuksessa ei
pyritä kiistämään. Kuitenkin erilaiset kohderyhmät soitonopetuksessa asettavat
uusia vaatimuksia soittotekniikan opetukseen, koska soittoteknisiin hienouksiin ei
aina heti voida edetä. Pienillä lapsilla soittoharrastuksen alkuvaiheessa kuluu run-
saasti aikaa sormien motoriikan hallinnan harjoitteluun ja sormien toiminnan eri-
yttämiseen. Tarkoituksena on saada käyttöön kaikki kymmenen sormea täsmälli-
sessä järjestyksessä. Erityisryhmien kohdalla ei voida aluksi edes puhua siitä, että
liikkeelle lähdettäisiin tekniikan opettelussa oikean käden asennon löytämisestä,
koska puoli vuotta saattaa soittoharrastusta kulua, ja soitto on tapahtunut pelkäs-
tään yhdellä sormella! Kuitenkin oppilaan taitojen mukaan luonnollisesti pyritään
hyvän ja luontevan soittotekniikan hallitsemiseen samalla tavalla kuin muussakin
soitonopetuksessa.

Kuvionuotit selkeällä esitystavallaan antaa oppilaalle enemmän mahdollisuuk-
sia keskittyä oikean soittotekniikan opetteluun. Pianossa olevien kuvionuottitarro-
jen avulla koskettimiston jäsentäminen on helppoa. Tätä auttaa pientä soittajaa
paitsi nuotinluvussa, mutta myös sormien soittotekniikan hallitsemisessa. Kun lap-
sen ei tarvitse keskittyä liian intensiivisesti koskettimien etsimiseen, voi hän pa-
remmin etsiä itselleen luontevaa kädenasentoa, sormien hallintaa sekä muita oike-
aan soittotekniikkaan liittyviä asioita. On selvää, että 4–5-vuotiaan soittamisessa
ei voida keskittyvä viimeisen päälle hiottuihin teknisiin hienouksiin, mutta vähi-
tellen voidaan pyrkiä kohti kaunista sointia soittotekniikan oppimisen kautta.

  Soittotekniikka ei ole soittamisessa irrallinen asia, vaan se aina liittyy esimer-
kiksi tulkintaan tai nuotinlukuun. Soittotekniikan avulla tehdään mahdolliseksi
äänten ja halutun musiikillisen lopputuloksen tuottaminen. Tästä syystä kehollis-
kinesteettiset taidot ovat pianonsoitossa hyvin ratkaisevassa asemassa. Motoriset
taidot ovat siis oleellinen puoli pianopedagogiikkaa, mutta ne ovat aina yhteydes-
sä myös muihin soittamisen osa-alueisiin. Nuotinluvussa on aina kysymys kuul-
lun ja nähdyn musiikillisen informaation muuttamisesta motoriseen toimintaan eli
soittamiseen. Tekniikkaa ja tulkintaa on siis vaikea erottaa muista soittamisen osa-
aluista, mutta tässä pyritään tuomaan esille joitakin kuvionuottien tuomia mahdol-
lisuuksia soittotekniikan opettelussa. Useita soittotekniikkaan liittyviä asioita on
tavallaan tullut esiin jo nuotinlukua koskevassa luvussa, koska onhan esimerkiksi
kahden rivin lukeminen tai säestysten soittaminen nuotinluvun ohella myös soit-
totekninen asia.

Tämän tutkimuksen opetuskokeilussa ei ollut itsestään selvää soiton hallitse-
minen kaikilla kymmenellä sormella tasapainoisesti ja hallitusti. Oppilaat soitti-
vat aluksi helppoja melodioita vain yhdellä sormella. Kun he olivat oppineet riittä-
västi seuraamaan nuotteja, voitiin alkaa harjoittaa useampien sormien käyttöä soi-

Kuvionuottien esitystapa vapauttaa energiaa
soittotekniikan opetteluun.
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tossa, mikä tapahtui mm. magneettitaulun avulla. Kun koskettimistossa oli tarrat
ja taululla selkeät visuaaliset merkit, voitiin keskittyä pelkästään sormien hallin-
nan opetteluun erilaisten sormiharjoitusten avulla.

Tutkimusta varten tehdyssä materiaalissa, joka tähtäsi perinteisen nuottikirjoi-
tuksen opetteluun, ensimmäiset kuvionuottikappaleet nuotinlukuun liittyvän op-
pimisen lisäksi valmistivat viiden sormen käytön ja aseman harjoitteluun sekä uni-
sono-soiton opetteluun. Unisono-soiton katsottiin olevan peruspohja soittoteknii-
kalle, josta voidaan edetä kahdella kädellä eri tavalla soittamiseen. Aluksi soitta-
minen tapahtui käyttämällä tiettyjä sormien paikkoja koskettimistolla, jotta moto-
riikka pääsee kehittymään vähitellen. Sormille etsittiin koskettimistolta tätä var-
ten ”kodit”, joiden löytämisessä aluksi käytettiin kuvionuottikortteja, johon oli
liitetty sorminumero (kuvio 26). Kortteja oli kaikille kymmenelle sormelle. Näin
kuvionuotit auttavat lasta löytämään sormien oikeat paikat, kun soitetaan viidelle
sormelle sopivia kappaleita kahdella kädellä unisonossa. Korttien avulla on help-
po havainnollistaa mitkä sormet unisono-soitossa soitetaan samanaikaisesti. Lap-
sella usein keskittyminen kohdistuu siihen, millä sormella hän kosketinta painaa
ja usein oikea kosketin hukkuu, mutta kuvionuotteja käytettäessä oikea kosketin
on turvallisesti löydettävissä.

Kuvio 26. Kuvionuottikortti ja sorminumero (oikea käsi c2)

Näin ollen kuvionuotit olivat oiva apuväline ei vain nuotinlukua harjoittaessa,
vaan myös soittotekniikan opettelussa. Kuvionuottien avulla oli helppo neuvoa
lapselle, miten kahdella kädellä voi soittaa eri tavalla. Kun lapselle oli selvää sor-
mien oikeat paikat koskettimistolla, oli helppo teknisesti etsiä sormille erilaisia
”pareja” koskettimistolta. Tätä voidaan harjoitella myös erikseen magneettitaulul-
la.

Kaikki tutkimuksessa mukana olleet oppilaat oppivat soittamaan kokeilun puo-
lentoista vuoden aikana kahdella kädellä eri tavalla. Pianoryhmässä olleet säesti-
vät oikean käden melodiaa vasemman käden säestyskuviolla jo yhdeksännellä pia-
notunnilla. Kuvionuotit näyttävät kokeilun perusteella vapauttavan energiaa soi-
ton kehollis-kinesteettisten taitojen hallintaan, koska oikeiden koskettimien löytä-
minen on helppoa mm. koskettimissa olevien tarrojen ja visuaalisen informaation
selkeyden ansioista.
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7.4 Improvisoinnin ja vapaan säestyksen uudet tuulet

Kuvionuotit antoivat tässä suhteessa paljon uusia ideoita, joita soittotunneilla
kokeiltiin. Kuvionuottien avulla omia kappaleita ja lauluja voi säveltää, vaikka
nuotteja ei osaisikaan. Ne pystyy myös kirjoittamaan muistiin niin, että sävellyk-
sen voi myöhemmin soittaa uudelleen. Perinteisesti improvisoinnilla tarkoitetaan
ilman nuotteja tapahtuvaa musiikin tuottamista, joka ikään kuin virtaa ajassa eteen-
päin. Tämä saattaa aralle oppilaalle olla vaikeaa, mutta kuvionuotteja käyttämällä
voi päästä oman itseilmaisun vauhtiin ja saada rohkeutta omalle keksinnälle. Täl-
laisissa harjoituksissa oli jälleen apuna magneettitaulu, johon pystyi kiinnittämään
kuvionuotteja tarpeen mukaan. Aluksi omien pikkusävellysten tekemisessä voi
rajata käytettävien sävelten määrää, jotta oppilas ei tunne itseään avuttomaksi va-
lintojen suuren määrän edessä. Ensimmäisissä improvisaatioissa ei kiinnitetty eri-
tyistä huomiota rytmien ylös merkitsemiseen, vaan melodian löytämiseen.

Noora & Arto 12. tunti: Nyt oli sitten vuorossa oman kappaleen tai laulun säveltä-
minen. Olin laittanut magneettitauluun useita nuotteja välillä c1-g1. Ensin hän aset-
teli kuviot taululla peräkkäin ja sitten ne soitettiin. Ensin Noora laittoi vain puolet ja
pyysin häntä soittamaan sen ja sitten kysyin, että eikö se vielä jatku. Sitten Noora
lisäsi vielä loput. Kun laulu oli soitettu kokonaan se soitettiin toisen kerran siten,
että säestin melodiaa I ja V-soinnuilla. Noora teki seuraavanlaisen melodian (Kuvio
27.)

Kuvionuottien avulla omien pikkusävellysten tekeminen ja ylös
merkitseminen on vaivatonta. Tämä antaa mahdollisuuden

positiiviseen luovaan toimintaan.

Improvisoinnin ja luovan toiminnan yhdistäminen soittotunteihin ei tähän asti ole
ollut itsestään selvää. Oppilaalle oman itsensä ilmaisu saattaa olla hankalaa. Myös
Frank Martin (1998)  katsoo, että luovuuden tilalle astuvat pelot siitä, että soittaa
väärin tai itsellä ei ole mitään sanottavaa tai pelko voi koskea sitä perustavanlaa-
tuista seikkaa, että joutuu itse tekemään päätökset musiikin suhteen. Näitä pelkoja
voi lievittää ohjauksella ja sinnikkyydellä. Virheiden pelkoa voi lieventää siten,
että oppilaalle ei aluksi jätetä mahdollisuutta soittaa väärin. Tämä onnistuu esi-
merkiksi käyttämällä aluksi improvisoinnissa vain pentatonista asteikkoa, joka
pianossa onnistuu helposti käyttämällä vain mustia koskettimia. Laulaminen on
improvisoinnin yhteydessä tärkeää, koska se on kaikkein spontaanein musiikilli-
sen ilmaisun muoto, eikä laulajan edes tarvitse tietää mitkä nuotit hän lauloi. (Martin
1998, 12-13.)

Improvisointiin liittyvät pelot ja ahdistus eivät liity pelkästään oppilaisiin, vaan
myös opettajat ovat kokeneet itsensä riittämättömiksi oppilaiden omien sävellys-
ten tekemisen ohjaamiseen varsinkin kun kaikille olisi taattava mahdollisuus luo-
da ja esittää musiikkia positiivisten kokemusten avulla ja samalla olisi kohdattava
kaikkien oppilaiden tarpeet (Byrne & Sheridan 1999). Kuvionuotit näyttivät mah-
dollistavan uudella symbolijärjestelmällään ja oppimateriaalillaan uudenlaisen
näkemyksen luovaan musiikilliseen toimintaan.
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Kuvio 27. Nooran improvisaatio

Yleensä improvisointi tapahtuu niin, että soittaja samanaikaisesti soittaa keksi-
essään musiikkia, ja ehkä myöhemmin hän saattaa nuotintaa joitakin parhaaksi
näkemiään tuotoksia. Tässä opetuskokeilussa oman keksinnän alkuun saattoi päästä
myös laitamalla ensin magneetteja tauluun ja sitten soittamalla saavutetun loppu-
tuloksen kuten edellisessä esimerkissä tapahtui. Kun oppilas oli kuunnellut oman
melodiansa, hän sai muuttaa sitä, jos kuultu ilmiasu ei ollut hänen mielestään tar-
peeksi hyvä. Lukija saattaa pohtia, onko tällainen lähestymistapa improvisointia
tai musiikillista keksintää. Tässä opetuskokeilussa tämä työmuoto osoittautui kui-
tenkin äärimmäisen suosituksi, ja myöhemmin oppilaat alkoivat ensin soittaa pi-
anosta melodioita ja tämän jälkeen merkitsivät halutut kuvionuotit tauluun. En-
simmäisillä harjoituksella opittiin se yleinen periaate, että ääntä vastaa jokin merkki
ja ääntä voidaan tietyin säännöin kirjoittaa ylös.

Kokeiluissa tehtyjen improvisaatioiden tarkoitus oli myös opettaa oppilaille
musiikin tapaa toimia. Musiikissahan on aina tietyt säännöt joiden puitteissa toi-
mitaan. Tästä syystä improvisaatioissa käytettiin tiettyjä sääntöjä, joita olivat esi-
merkiksi sävelasteikon rajaaminen, myöhemmin tahtilajin määrittäminen jne. Näillä
harjoituksilla oppilas sai lisäksi rohkeutta keksiä itse jotakin ja tottuivat omien
tuotosten tekemiseen. Kun harjoitukset etenivät, oppilaat tulivat rohkeammiksi ja
alkoivat muuttaa toimintastrategiaansa perinteistä improvisointia kohti.  Tutkimuk-
sen improvisaatioharjoitus saattoi liittyä soittoläksyyn, joka esimerkiksi oli kap-
pale nimeltä Kameli. Improvisaatiosävelet kuulostivat itämaisilta kappaleen luon-
netta mukaillen. Improvisaatioita soitettaessa opettaja soitti niihin mukaan säes-
tyksen, jollei oppilas itse sitä vielä ollut keksinyt. Sävellyksille keksittiin myös
nimet.

   Opetuksen ja oppilaiden taitojen edetessä omiin pikku sävellyksiin voitiin
keksiä myös sointusäestys. Sävellysprosessi eteni vaiheittain siten, että yhdellä
tunnilla tehtiin melodia ja seuraavalla tunnilla etsittiin melodiaan säestys. Koska
eräässä laulussa oli käytössä sävelet c1-g1, oli ne helppo säestää toonika ja domi-
nantti soinnuilla eli C- ja G-soinnuilla. Oppilaille annettiin nämä vaihtoehdot, koska
ne tukivat opeteltuja soittokappaleita ja niissä opittuja asioita.

Ryhmä 39. tunti: Irene sai tulla laittamaan omaan lauluunsa nyt soinnut, koska Saku
oli laittanut omaansa edellisellä kerralla. Kun kuviot olivat taululla, kävimme Ire-
nen kanssa läpi punaisen ja mustan soinnun vasemmalla kädellä. Irene sai nyt kuun-
nella sopiko aina jokaisen tahdin alkuun punainen vai musta sointu. Punainen ja
musta sointu olivat myös taululla näkyvillä, jotta Irene sai katsoa sävelet sieltä, jos
unohti ne. Irene oivalsi heti mistä oli kyse ja kokeili aina tahtien alkuun sekä pu-
naista ja mustaa sointua ja valitsi soinnut lauluunsa aina kuuntelemalla sopiko se
hänen mielestään siihen. Sointumerkki kirjattiin aina tahdin alkuun. Punainen C tai
musta G.
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Kun oppilaat ovat oppineet käyttämään perusmuotoisia kolmisointuja, voivat
he vähitellen alkaa käyttää erilaisia säestyskuvioita vapaan säestyksen idean mu-
kaan keksimällä niitä itse.

Pianoryhmä antoi omat mahdollisuutensa luovan toiminnan tekemiseen. Pia-
noa voitiin soittaa useampikätisesti ja liittää improvisointi tähän mukaan. Impro-
visointi-tehtäviä oli liitetty myös tutkimusta varten tehtyyn soittomateriaaliin.
Osassa soittokappaleita oli tyhjiä kohtia, jotka oppilaan oli itse keksittävä (esim.
kuvio 28). Näin improvisointi tuli luonnolliseksi osaksi soittamista. Kappaleisiin
oli liitetty myös lisäksi erilaisia improvisaatiotehtäviä aiheen mukaan kuten jo
Kameli-kappaleesta tuli ilmi.

Kuvio 28. Improvisaatio kuvionuottikirjoituksen sisällä

Naakka naakka naksuttaja -kappaleen improvisaatio idea (kuvio 28), jossa ky-
symykseen annetaan vastaus, palvelee improvisaation opettelun rinnalla musiikil-
lista ajattelua, jossa musiikki koostuu säkeistä, jotka ovat ikään kuin kysymyksiä
ja vastauksia. Näin opitaan improvisoimaan musiikillisen rakenteen sisällä. Kap-
paleen avulla lapsi oppii näin musiikin kokonaisrakennetta.

Kuvionuottien avulla improvisaatiosta ja omien pikku sävellysten tekemisestä
tuli tässä opetuskokeilussa yksi hyvin oleellinen toimintamuoto. Oppilaat innos-
tuivat omien sävellysten tekemisestä ja pääsivät täysin uudella tavalla ilmaise-
maan helposti itseään musiikillisesti. Improvisaatioiden tekeminen vahvisti oppi-
laiden itsetuntoa ja musiikillisen minäkuvan kehittymistä. Oppilaiden tietojen ja
taitojen lisääntyminen opetuksen edetessä näkyi myös improvisaatioissa, joissa
käytettiin näitä opittuja asioita uusien musiikillisten tuotosten tekemiseen. Impro-
visaatioiden tekeminen, niiden helppous ja mielekkyys oli myös opettajalle posi-
tiivinen uusi kokemus, joka rikastutti soitonopetusta monessakin mielessä.

On huomautettava, että opettajan suhtautumisella oppilaan improvisointeihin
on tärkeä merkitys. Kun minkä ikäinen oppilas tahansa keksii jotakin omaa, on
tärkeää, että siihen suhtaudutaan positiivisesti, jotta asiassa voidaan mennä eteen-
päin. Jos opettaja ottaa tympeän ja vähättelevän asenteen oppilaan luovia saavu-
tuksia kohtaan, on tämä oppilaalle loukkaus hänen syvää henkistä olemustaan koh-
taan, ja oppilas saattaa lopettaa musiikin kanssa luovan toiminnan kokonaan.

Luovuutta ja luovaa toimintaa voidaan yleisesti ottaen tarkastella hyvin monis-
ta erilaisista näkökulmista. Yhteistä näille kaikille lienee kuitenkin, että luovan
toiminnan katsotaan olevan ihmisen syviin psyykkisiin rakenteisiin liittyvä asia,
joka on ihmiselle ja hänen toiminnalleen hyvin oleellista ja tärkeää. Koska  luo-
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vuus ei ole täsmällisesti määriteltävissä,  sen ympärille kehkeytyy monia usko-
muksia ja ennakkoluuloja, jotka osaltaan vaikeuttavat luovaa toimintaa, jota kui-
tenkin pidetään ihmisen hyvinvoinnille oleellisena tekijänä. Kuvionuottien avulla
tapahtunut improvisointi vapautti oppilaat luovaan toimintaan ja antoivat mahdol-
lisuuden positiiviselle itsensä ilmaisulle. Lisäksi pienten kappaleiden sävellyspro-
sessit opettivat oppilaille musiikin rakennetta ja tapaa toimia. Omien sävellysten
tekeminen auttoi oppilaita ymmärtämään musiikkia heidän omista lähtökohdis-
taan käsin.

7.5 Ulkoa soittaminen ja esiintyminen kuvionuottisoitossa

Ulkoa soittoa harjoiteltiin läpi kokeilun, mutta aina se ei liittynyt esiintymiseen.
Oppilaat oppivat kuvionuoteista soitettaessa kappaleita ulkoa melko nopeastikin.
Kuitenkin ulkoa soittaminen on riippuvainen useasta eri tekijästä, joten on vaikea
erottaa juuri sitä, mikä on kuvionuottien osuus ulkoa oppimisessa. Samalla tavalla
kuin perinteisistäkin nuoteista soitettaessa toiset oppivat kappaleet muutaman soit-
tokerran jälkeen ulkoa, mutta jotkut vaativat useamman soittokerran ennen kuin
kappale muistetaan ilman nuotteja. Nuotinlukuvaihe oli se sitten kuvionuotteja tai
tavallisia, on ulkoa soittamista ajatellen vain välivaihe, josta kappaleet ensin omak-
sutaan ja sitten se siirtyy soittajan muistiin hänelle ominaisella tavalla. Taustalla
vaikuttavat eri lahjakkuuksien yhdistelmät. Joku oppilas saattaa muistaa kappa-
leen lihasliikkeinä, joku muistaa mielessään nuotin visuaalisen kuvan, joku kuu-
lee kappaleen jatkuvasti mielessään tai ulkoa soittaminen saattaa olla kaikkia näi-
tä yhtä aikaa.

Kokeilussa mukana olevista oppilaista toiset soittivat soittoläksyjä ensimmäi-
sistä kerroista alkaen ulkoa, toiset tarvitsivat nuotteja jatkuvasti. Tämä ei tarkoita,
että ulkoa soittaminen olisi soittamisen taidonnäyte, jonka avulla voi verrata pa-
remmuutta toisiin oppilaisiin nähden. Tämän tutkimuksen yhteydessä pohditaan
oppilaiden yksilöllisiä eroja soittamaan oppimisessa, ja kuvionuottien suhdetta
siihen. Näyttäisi siltä, että kuvionuotit antoivat helpon väylän oppia kappale, ja
niiden avulla se voidaan opetella nopeasti halutessa ulkoa. Vaikka vertailua mui-
hin opetusmenetelmiin pyritään välttämään, mainittakoon tässä yhteydessä, että
Suzuki-menetelmässä soittaminen aloitetaan pelkästään korvakuulolta eli oppilas
aloittaa soittaminen heti ulkomuistista. Tässä on oppilaan musiikillisen korvan
kehittymisen kannalta monia etuja, mutta alku saattaa muodostua joillekin oppi-
laille vaikeaksi.

Kokeilun keskivaiheilta alkaen toiset oppilaat opettelivat kappaleita ulkoa il-
man opettajan kehotustakin.

Linda 22. tunti: Ennen kuin tunti varsinaisesti julistettiin aloitetuksi Linda ryntäsi
pianon ääreen ja alkoi soittaa ulkoa Jänis istui maassa -kappaletta. Hän soitti sen
kokonaan ulkoa. Kehuin häntä.

Ryhmä 42. tunti: Irene kertoi laulujen jälkeen, että oli opetellut Juhlapaikan ulkoa
ja ryntäsi ilman pyyntöä pianotuolille ja alkoi soittaa.
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Esiintymisten yhteydessä yleensä oletetaan, että oppilas soittaa esityskappa-
leensa ulkoa, mutta tässä opetuskokeilussa esiintymistilanteissa soitettiin sekä ul-
koa että nuoteista. Todennäköistä on, että ulkoa soittamisessa on kysymys myös
rohkeudesta ja uskalluksesta. Nuotit ovat soittajalle henkinen tuki, johon voi jän-
nittävällä hetkellä nojata. Oppilas siis saattaa osata kappaleensa ulkoa pianotun-
nilla, mutta esiintymistilanteessa näin ei uskalleta tehdä. Tutkimuksen tekijällä on
tästä myös omakohtaisia kokemuksia omilta soittovuosiltaan. Ulkoa soittamisessa
ei siis aina ole kysymys pelkästään soittajan soittotaidoista, vaan intrapersoonalli-
silla taidoilla on suuri merkitys. Muistin tukena ovat oppilaan erilaiset lahjakkuu-
den lajit persoonallisilla tavoilla yhdistettyinä.

Kokeilussa mukana olleet erityisryhmän oppilaat näyttivät oppivan soittokap-
paleita osittain ulkoa. Kokonaisuuksia ulkomuistista ei ainakaan tämän kokeilu-
prosessin aikana pystytty soittamaan. Ulkoa soittamisessa vaaditaan ajattelua, jos-
sa pystytään ajallisesti etenevässä musiikillisessa toiminnassa muistamaan kappa-
leen eteneminen erilaisten muistitoimintojen avulla. Kysymykseen, miten tarkal-
leen ottaen kuvionuotit tähän prosessiin vaikuttivat, ei tämän tutkimuksen aineis-
tolla pystytä vastaamaan. Jos kuvionuotit mahdollistavat ajattelukyvyn ja muistin
kehittämisen, on tämä eritysryhmiä ajatellen kuntouttavassa mielessä oleellinen
seikka. Kuvionuotit mahdollistavat soiton juuri sen vuoksi, että soittamisen to-
teuttaminen ei vaadi useiden asioiden muistamista samaan aikaan, mutta vähitel-
len kuvionuottisoiton avulla voidaan luultavasti kehittää musiikillisten muotojen
hahmottamista. Asian tarkempi selvittäminen jää myöhempien tutkimusten aiheeksi.

Kokeilun aikana oppilaat osallistuivat konsertteihin aina jouluna ja keväällä.
Oppilaat saivat itse valita mieleisensä esityskappaleen, joka usein oli jokin piano-
tunneilla viimeksi soitetuista kappaleista. Joskus kappaleen valinnassa tarvittiin
myös opettajan apua.

Ryhmä 41. tunti: Ensimmäinen soittotehtävä oli Marjaretki ja kirjat laitettiin nyt
sivuun, koska kappale osataan jo ulkoa. Ensin soitimme kuvionuottipianolla. Saku
tuli ensin soittamaan. Hän sanoi, että tästä tulee hänen joulujuhlarooli! Se käy.

Kokeilun konserteissa oppilaat onnistuivat esiintymisissään opettajan mielestä
hyvin ja he vaikuttivat tyytyväisiltä suorituksensa jälkeen.

Noora & Arto konsertti 2: Nooran soittovuoro konsertissa oli toisena. Hänen esitys-
kappaleensa oli Tuiki tuiki tähtönen. Hän soitti sen kuvionuoteista ja kahdelle kä-
delle yhtä aikaa olevasta versiosta. Noora soitti konsertissa täysin ilman avustustani
kahdella kädellä yhtä aikaa käyttäen molemmista käsistä yhtä sormea. Noora muis-
ti hienosti niiaukset ja soitti hyvin reippaasti kappaleensa läpi. Vaikutti siltä, että
Noora nautti esiintymisestään ja siitä, että sai osallistua tällaiseen konserttiin yhte-
nä esiintyjänä.

Kuvionuotit mahdollistivat kaikkien oppilaiden esiintymisen oppilaskonserteis-
sa. Kuvionuottien avulla opetellut kappaleet voitiin soittaa joko ulkoa tai nuottiku-
vasta oppilaan taitojen ja toivomusten mukaan.
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7.6 Harjoittelun itsenäisyyttä kuvionuoteilla

Pianonsoitossa vaikeaksi ja hankalaksi asiaksi on koettu kotiharjoittelu. Vanhem-
mat usein valittavat, että oppilaat eivät kotona soita. Tähän voi olla useita eri syitä.
Oppilas ei ole riittävän motivoitunut soittamiseen tai hän saattaa kokea soittoläk-
synsä liian vaikeiksi. Harjoiteltava kappale voi olla oppilaalle mielenkiinnoton
jne. Pieni lapsi tarvitsee myös paljon aikuisen tukea kotiharjoittelussa. Kuvionuo-
tit näyttivät antavan selkeytensä vuoksi oppilaille mahdollisuuden itsenäiseen har-
joitteluun kotona, jos ohjaajaa ei jostakin syystä aina ole saatavilla. Soittoharras-
tuksen alussa uusien asioiden määrä on yleensä melko suuri, ja pieni oppilas ei
kotona yksin ilman opettajan tai vanhemman apua aina muista tunnilla tehtyjä
asioita. Kuvionuoteista on helppo kotonakin soittaa ja kokea onnistumisen iloa ja
vähitellen siirtyä vaikeampiin asioihin. Myös Sakun äiti oli mielissään harjoitte-
lun helppoudesta.

T: Miten kotiharjoittelu on mielestänne sujunut?

SAÄ:  Hyvin, koska ei ole ollut ”en minä osaa” eikä tuskastumisia, mitä tuttaviem-
me lapsilla on ollut aloittaessaan pianonsoiton.

Kokeilun yhteydessä soittaminen kotona oli pääosin innokasta, mutta toiset
pitivät läksyjen harjoittelemisesta vain pianotunnilla. Syyt harjoitteluun vaihtelee
monista syistä. Ensimmäisen lukukauden jälkeen harjoittelu oli sujunut vaihtele-
vasti.

T: Miten kotiharjoittelu on mielestänne sujunut?

IÄ: Kotiharjoittelu sujuu kohtalaisesti. Isossa perheessä tietysti on aina häiriöteki-
jöitä ja pikkuveli haluaisi soittaa samanaikaisesti.

TÄ: Todella hyvin. Taru on ollut todella innostunut, jaksanut soittaa omatoimisesti
ilman käskemistä.

SÄ: Tunneille Sampo lähtee mielellään, soittoläksyjen harjoittelu on vähän niin ja
näin.

Vaikka kuvionuotit antavat mahdollisuuden itsenäiseen harjoitteluun, on muut
syyt kotiharjoittelussa voimakkaasti vaikuttamassa siihen soitetaanko kotona vai
ei. Lapselle, joka haluaa toimia oma-aloitteisesti, kuvionuotit antavat uuden mah-
dollisuuden itsenäiseen kotiharjoitteluun.

LÄ: niin ja sitten pystyy tekeen  itse, itsenäisesti olematta riippuvainen, se mun
mielest Lindalle hirveen tärkeetä muutenki, et hän haluaa tehdä kaiken itse ja tän
hän pystyy tämä on hänen oma juttunsa hän voi tehdä tätä niin paljon kuin haluaa ja
sovitella ja tehdä ihan luoda sitä mitä, että on nyt joku metodi ja joku mahdollisuus
ja välineistö siihen omaan musiikkiin.
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7.7 Soitonopetuksen eri työtavat ja kuvionuotit

Kuvionuotit antavat mahdollisuuden monipuoliselle
opetuksen työtapojen käytölle.
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Pianonsoiton opetuksen monidimensioisessa mallissa (kts. luku 4.7.1) esitetään
erilaisia työtapoja, joita tunneilla käytetään eri soitonopetuksen osa-alueiden oppi-
miseksi ja niiden taustalla olevien eri lahjakkuuksien kehittämiseksi. Näitä työta-
poja olivat laulaminen, kuuntelu, soittaminen, liikunta, luova toiminta sekä musii-
kin teorian harjoitukset. Kokeilussa käytettiin kaikkia näitä työtapoja, mutta ne
menivät osittain päällekkäin eri harjoitusten yhteydessä. Toisin sanoen sama har-
joitus saattoi sisältää monia erilaisia työtapoja.

Kokeilun kaikista soittotunneista tehty taulukko (kuvio 29) osoittaa kuinka pal-
jon eri työtapoja on soittotunneilla käytetty.

Kuvio 29. Soitonopetuksen työtapojen käyttö kaikilla pianotunneilla

Luonnollista pianotuntien yhteydessä on, että soittaminen yksin tai ryhmässä
on jokaisella tunnilla käytetty työmuoto. Kuitenkin pianonsoiton lisäksi käytettiin
myös muita soittimia opetuksen monipuolistamiseksi. Rytmisoittimilla voitiin
opetella rytmiikan lisäksi dynamiikkaa.

Laulaminen oli mukana tunneilla jatkuvasti. Vaikka opettaja lauloi joka tunti
oppilaiden soittaessa, merkittiin laulaminen työmuodoksi, jos oppilas siihen osal-
listui. Laulaminen oli liitetty ryhmätunteihin alku- ja loppulauluiksi, joten ne oli-
vat luonnollinen osa pianotuntia. Alku- ja loppulaulut antoivat tunneille myös sel-
keät raamit.

Noora & Arto 27. tunti: Sitten Noora sanoikin että loppulaulu. Näin tehtiin. Noora
otti itselleen maracasin pöydältä ja Arto soitti kehärumpua. He haluavat näin osal-
listua loppulauluun. Soittaessaan minun soittoni ja lauluni mukana he myös lauloi-
vat.
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  Opettajan laulamisella on tärkeä merkitys, sillä jos oppilaan soitto on hyvin
hidasta, jää opettajan laulaessa oppilaalle kuva siitä, että soitetaan tiettyä kappa-
letta. Kuuntelu on jatkuvasti mukana musisoimisessa, mutta opettajan on varmis-
tettava, että soittamiseen liittyy aina myös kuulokuvan yhdistäminen tähän toi-
mintaan. Koska kuvionuoteista soitettaessa visuaalinen informaatio on hyvin vah-
va, on opettajan laulamisella oppilaan soiton yhteydessä ainakin aluksi merkitystä
siinä, että oppilas osaa yhdistää soittamansa myös kuultuun eli melodioiden soit-
tamiseen. Pian oppilaat oppivat itse laulamaan melodioita soittaessaan joko mie-
lessään tai hiljaa hyräillen. Tämä oli hyvin nähtävillä tunneilta nauhoitetuilta vi-
deoilta. Laulaminen auttaa oppilasta kuuntelemaan omaa soittoaan,  muistamaan
kappaleet ulkoa ja löytämään niille omaa sisältöä.

  Kuvionuottisoitossa voidaan tehdä erillisiä kuunteluharjoituksia musiikillis-
ten käsitteiden opettelemiseksi. Kuunteluharjoitukset voivat liittyä kaikkiin mu-
siikin teoriassa opeteltuihin asioihin opettajan parhaaksi katsomallaan tavalla.
Melodian tunnistamisessa voidaan esimerkiksi käyttää kuvionuotteja samalla ta-
valla kuin tavallisiakin nuotteja. Opettaja voi soittaa oppilaalle esimerkiksi helpon
ylöspäisen kulun cde ja oppilas voi kuulemansa perusteella laittaa taululle punai-
sen, ruskea ja harmaan pallon.

Liikunnan yhdistäminen soittamiseen rikastuttaa opetusta ja antaa oppilaille
lisää mahdollisuuksia itseilmaisuun. Musiikkiliikunnan kautta oppilas voi kokea
musiikin kokonaisvaltaisesti ja hieman eri tavalla kuin pelkästään pianoa soitta-
malla.

Lähes puolilla kaikista soittotunneista (46%) oli mukana jonkinlainen oppilaan
oman soveltavan luovan tuotoksen tekeminen (kts. kuvio 29). Kysymyksessä saat-
toi olla oman pikku sävellyksen tekeminen, mutta usein luova toiminta yhdistet-
tiin musiikin teorian harjoituksiin, joita tehtiin kokeilussa yli puolilla soittotun-
neista (55%). Kuvionuotit mahdollistivat säännöllisen oppilaan luovan toiminnan
kuin myös musiikin teorian asioiden luontevan harjoittelemisen soittotuntien yh-
teydessä.

Eri työtapojen yhteydessä on hyvä muistaa Gardnerin ajattelu, jossa asioita
voidaan lähestyä useista erilaisista lähtökohdista. Gardner (1999, 188-198) esittää
seitsemän erilaista aloitustapaa opetuksen aiheisiin. Narratiivisissa aloitustavoissa
opetettava asia esitetään tarinoiden avulla. Gardnerin mukaan musiikissa narratii-
viset aloitustavat koskevat motiiveja, jotka ovat kappaleelle ominaisia ja miten ne
kappaleen edetessä toimivat. Numeeriset aloitustavat koskevat asioiden yhdistä-
mistä numeroihin ja numeerisiin suhteisiin. Musiikissa kaikki teokset pitävät si-
sällään tiettyä metrisyyttä ja ne rakentuvat tiettyjen rytmisten kuvioiden mukaan.
Loogiset aloitustavat korostavat asioiden loogisia suhteita. Musiikki ja sen raken-
teet (rytmit, modulaatiot, muotorakenteet jne.) muodostavat loogisia suhteita, jot-
ka antavat mahdollisuuden erilaisille opetuksen lähtökohdille. Eksistentialistiset/
perustavanlaatuiset aloitustavat pitävät sisällään sen oletuksen, että joitakin oppi-
laita saattaa kiinnostaa syvälliset kysymykset olemassaolosta. Musiikki esimer-
kiksi käsittelee ihmisten syviä tuntemuksia. Esteettiset lähestymistavat painotta-
vat opetettavien asioiden katsomista erilaisten taidemuotojen kautta. Kädestä pitä-



156

en tai käytännön aloitustavat korostavat käytännön toimintaa. Musiikissa toimin-
nan mahdollisuudet ovat rajattomia. Nämä opetuksen aloitus- tai lähestymistavat
koskivat yksilöllisiä tapoja lähestyä tiettyä aihetta, mutta toiset oppilaat haluavat
oppia yhteistyössä muiden kanssa. Tätä näkökulmaa tukevat interpersoonalliset
aloitustavat. Musiikissa yhteissoitto palvelee interpersoonallisia opetusmuotoja.

Kuvionuotit näyttävät antavan opettajalle uusia mahdollisuuksia toteuttaa eri-
laisia työtapoja opetuksen yhteydessä ja ne rikastuttavat oppilaan oppimista moni-
puolisten työtapojen ansioista. Esimerkiksi yhteissoitto opetuksen työmuotona
voitiin ottaa kuvionuottien avulla heti opetukseen mukaan.

7.8 Yhteenveto kuvionuottien käytöstä
pianonsoitonopetuksen eri alueilla

Kuviosta 30 tulee esiin prosentuaaliset osuudet siitä, kuinka monella kokeilun soit-
totunnilla kukin soitonopetuksen osa-alue esiintyi. Nuotinluku joko kuvionuoteis-
ta tai tavallisista nuoteista oli mukana jokaisella soittotunnilla samoin kuin tek-
niikka tai tulkinta. Soittamista ei voi tapahtua ilman motorista toimintaa, ja soitta-
miseen liittyy aina jonkin asteinen oma tulkinta liikutaan millä tasolla tahansa.
Kuten myös työtapojen perusteella tehty jako osoittaa, oli improvisaatio mukana
useilla soittotunneilla. Yhden prosenttiyksilön ero kuviossa 29 esitettyyn luovaan
toimintaan johtuu siitä, että soittamisen osa-alueissa improvisointi ja vapaa säes-
tys on saman osa-alueen sisällä, ja vapaan säestyksen harjoitukset eivät aina olleet
laskettavissa luovaksi toiminnaksi.
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Kuvio 30. Pianonsoiton osa-alueiden osuus kaikilla kokeilun soittotunneilla
kuvionuottiopetuksessa
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Kuvionuottiopetuksessa näytti siis korostuvan nuotinluvun ja informaation kä-
sittelyn osuus, mutta toisaalta kuvionuotit myös monipuolistivat opetusta esimer-
kiksi luovan toiminnan ja vapaan säestyksen osalta. Kuvionuotit mahdollistavat
soitonopetuksessa perinteisen pianopedagogisen lähestymistavan kaikille, jolloin
kaikki pystyvät tasa-arvoisesti osallistumaan nuottien lukemiseen ja soittamisen
tavoitteelliseen opiskeluun. Lisäksi kuvionuottien avulla voidaan muuttaa soiton-
opetuksen käytäntöjä monipuolistamalla niitä esimerkiksi luovan toiminnan suun-
taan sekä ottamalla mukaan uusia soitonopetuksen työtapoja.
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8 Yksilöllisten oppimisprosessien kuvaus

Tässä luvussa tuodaan esiin toimintatutkimusprosessissa syntyneet oppilaiden
oppimisprosessit, jotta yksilölliset etenemistavat tulisivat selvemmin näkyville.
Case study -kuvauksia on neljä. Yksi pariopetukseen, yksi ryhmäopetukseen ja
kaksi yksilöopetukseen liittyvää tapauskuvausta antavat viitteitä siitä, mitä kuvio-
nuottisoitto eri oppilaille merkitsi ja miten siinä edettiin. Näitä oppimisprosesseja
suhteutetaan tutkimuksen alkuosassa esitettyyn pianonsoiton opetuksen malliin.
Nämä yksilölliset oppimisprosessit tutkimuksen edetessä vaikuttivat jatkuvasti
kyseisen mallin muodostumiseen, koska kaikkien oppimis- ja opetusprosessien
erilaisuus antoi pohjan yksilöllisen opetusmallin synnylle. Oppimista tarkastel-
laan soitonopetuksen eri osa-alueiden näkökulmasta, ja lopuksi pohditaan miten
kussakin tapauksessa kuvionuottimenetelmä oli mukana soittamisen taustalla ole-
vien eri taitojen tai lahjakkuuksien kehittämisessä.

8.1 Case study 1: Linda

Linda oli soittoharrastuksen aloittaessaan 4-vuotias pieni soittaja, joka oli soitto-
intoa täynnä. Lindan vanhempi sisar oli jo aiemmin käynyt pianotunneilla, ja Lin-
da itse olisi jo nuorempana halunnut aloittaa pianotunnit. Kun kuvionuotit astuivat
näyttämölle, pääsi Linda aloittamaan pianotunnit periaatteessa aikaisemmin kuin
hänen vanhempansa olivat aluksi ajatelleet.

LÄ: Meillä Lindan kans lähti ihan ihan toisesta, häntä jouduttiin niinku pidättää,
Lindahan oli jo silloin heti kaksvuotiaana suurinpiirtein tulossa pianotunneille ja
X:n (sisar) jälkeen… Linda aloitti neljävuotiaana, X on alottanu viisvuotiaana ja
Linda oli tosissaan, halus itse koko aika

T: Oliko näillä kuvionuoteilla sitten jotain vaikutusta tähän aloittamiseen?

LÄ: No meidän kohdalla oli ehdottomasti, että Linda pysty aloittamaan vuotta ai-
kaisemmin että et se ainakin helpotti Lindan kohdalla sitä, että ku tiedetään tai
oletetaan että viisvuotias on hyvä ikä aloittaa… et Lindan kohdalla päästiin aloitta-
maan vuotta aikaisemmin varmaan ja ainoastaan myös et se mielenkiinto säilyy
niin kuvionuottien avulla.

Lindan motivaatio oli erinomainen tätä soittoharrastusta ajatellen. Tämä näkyi
innostuneisuutena sekä soittotunneilla että kotona.

LÄ: Linda on iloisin mielin juossut pianotunneille. Hän on saanut mahdollisuuden
vihdoinkin toteuttaa itseänsä.

Soitonopettajalle jää haasteeksi toteuttaa opetus siten, että se ei latista pienen
soittajan intoa ja omaa luovuutta. Opetuksen olisi osattava vastata pienen lapsen
tarpeisiin.
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Linda kävi kokeilun aikana pianotunneilla kerran viikossa, ja sai opetusta noin
15 minuuttia kerrallaan. Opetus tapahtui yksilöopetuksena. Lindan kohdalla tutki-
muksen aikana soittotunteja kertyi 47, joten hän osallistui aktiivisesti soittotun-
neille, vaikka sairastelua kokeilun aikana olikin.

8.1.1 Oppimisprosessi soiton eri osa-alueilla

Niin pienillä lapsilla kuin Linda saattaa soittamisen aloittaminen perinteisesti nuot-
teja opettelemalla olla lapselle hyvin hidasta ja aikaa vievää puuhaa. Kun lapsi
tulee innostuneena pianotunnille, kuten Lindan tapauksessa nähtiin, hän haluaa
heti oppia soittamaan oikeita lauluja. Nyt se oli siis mahdollista, koska kuvionuo-
teilla oikeiden kappaleiden soittaminen sujui ensimmäisestä tunnista lähtien.

Linda 1. tunti: Laulettiin Satu meni saunaan. Linda soitti sen vapaasti (ilman sormi-
numero yms. rajoituksia) kuvionuoteista. Käytti vasenta kättä. Opettaja lauloi koko
ajan mukana ja auttoi näyttämään kädellä kuvionuoteista missä mennään. Kun Lin-
da oli soittanut Satu meni saunaan yhden kerran kuvionuoteista ja sanoin, että tunti
loppuu, hän ilmoitti haluavansa soittaa sen uudelleen ja niin tehtiin.

Nuotinluku tai kuvionuottien lukeminen oli mukana soittotunneilla ensimmäi-
sestä tunnista viimeiseen tuntiin (kts. liite 3). Koska Lindan kohdalla tavoitteena
oli oppia jossakin vaiheessa tavalliset nuotit, oli opetukseen otettava vähitellen
mukaan myös valmistavia harjoituksia oikeisiin nuotteihin siirtymistä ajatellen.
Kun kysymyksessä oli näin pieni lapsi, oli tärkeää edetä lapsen ehdoilla ja hänen
omaksumiskykynsä mukaisesti. Soittamisesta ei saanut tulla ahdistavaa nuottien
”tankkaamista”, vaan innostava harrastus. Koska kuvionuottien avulla jatkuvasti
pystyttiin soittamaan hauskoja kappaleita, voitiin samalla opetella myös musiikin
teoriaan ja nuotinlukuun liittyvää musiikillista tietoutta, joka tähtäsi musiikillisen
ajattelun ja musiikin rakenteellisen tietouden ymmärtämiseen.

Ensimmäisillä pianotunneilla soittaminen tapahtui niin alkuperäisestä kuvio-
nuottikirjoituksesta, jossa on melodiarivi ja sointumerkkilaatikot kuin tutkimusta
varten tehdystä soittomateriaalista. Neljännellä pianotunnilla Linda luki kuvio-
nuottikirjoitusta kahdelta riviltä yhtä aikaa, eli toinen rivi oikealle ja toinen va-
semmalle kädelle. Kolmannellatoista soittotunnilla eli ensimmäisen lukukauden
loppupuolella Linda hallitsi kuvionuottien lukemisen itsenäisesti ja sujuvasti.

Linda 13. tunti: Seuraavaksi Linda halusi soittaa Jänis istui maassa. Hän soitti sen
vasemmalla kädellä. Seuraaminen oli hyvää. Ja melko itsenäistä.

Tämän ensimmäisen nuotinlukuvaiheen aikana tehtiin paljon musiikin teorian
harjoituksia. Koko kokeilun aikana 62% Lindan soittotunneista (kts. kuvio 31) piti
sisällään erilaisia tehtäviä, jotka koskivat musiikin teorian opettelua kuvionuot-
tien avulla. Musiikin aakkosten eli nuottien nimien cdefgah opettelu aloitettiin
ensimmäisen lukukauden lopussa viidennellätoista tunnilla.
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Kuvio 31. Soitonopetuksen työtapojen käyttö Lindan soittotunneilla
kuvionuottiopetuksessa

Linda oli valmis siirtymään nuotinluvun toiseen vaiheeseen eli kuvionuottei-
hin viivastolla, mutta ensin oli syytä harjoitella viivaston käytön periaatteita. Tämä
aloitettiin seitsemännellätoista tunnilla. Toisen lukukauden alussa harjoiteltiin paljon
nuottien nimiä ja niiden paikkoja nuottiviivastolla laittamalla kuvionuotteja nii-
den oikeisiin paikkoihin. Tämä tapahtui käyttämällä apuna magneettitaulua, johon
oli piirretty nuottitalo. Tauluun oli helppo kiinnittää kuvionuottimagneetteja myös
muita tarkoituksia varten. Tammikuun lopussa Linda tiesi monta nuottien paikkaa
viivastolla.

Ensimmäisen lukuvuoden lopussa kokeiltiin jo nuottien tunnistamista värinuot-
tikorteista, mikä sujui vaivattomasti.

Linda 31. tunti: Otin esiin magneettitaulun, johon olin laittanut kuvionuotit c1-c2.
Linda sai alkaa laittaa niitä tauluun. Kun taululla oli nuotit c1-e1, keskeytin harjoi-
tuksen ja kysyin Lindalta ensin ovatko nuotit viivalla vai välissä ja mitkä niiden
nimet oli. Linda tiesi hyvin käsitteet viivalla ja välissä, koska vastasi aina oikein.
Oli aika kokeilla värinuottikortteja. Otin käteeni värinuottikortit, joissa oli nuotteja
c1-e1. Nyt pelasimme peliä, jossa minä näytin Lindalle korttia ja Linda sanoi nuo-
tin nimen ja soitti kyseisen koskettimen. Nämä tiedettiin ja Linda käytti apuna mag-
neettitaululla olevia kuvionuotteja.

Soittokappaleissa varsinainen siirtyminen nuotinluvun toiselle tasolle tapahtui
46. tunnilla eli tutkimuksen kokeilun loppupuolella, kun Linda alkoi soittaa kap-
paletta Aurinkoa, lintuja ja ystäviä, jossa kuvionuotit on laitettu nuottiviivastolle.

Koko kokeilun aikana soitettiin seuraavat kappaleet (kn=kuvionuotit, knv= ku-
vionuotit viivastolla):
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- Satu meni saunaan (kn)
- Laula oi (kn)
- Elefanttimarssi (kn)
- Jänis istui maassa (kn)
- Ukko Nooa (kn)
- Pieni nokipoika (kn)
- Joulupuu on rakennettu (kn)
- Paljon onnea vaan (kn)
- Täti Monika (kn)
- Naakka naakka naksuttaja (kn)
- Tuiki tuiki tähtönen (kn)
- Musiikin aakkoset (kn)
- Tuutulaulu (kn)
- Aurinkoa, lintuja ja ystäviä (knv)
- Lindan omia sävellyksiä

Vaikka kappaleet opeteltiin kuvionuoteista, oppi Linda ne suurimmaksi osaksi
kaikki ulkoa. Laulut olivat osittain tunnettuja lastenlauluja, jotka soitettiin Kaarlo
Uusitalon Kuvionuotit-kirjasta ja osa lauluista oli tätä tutkimusta varten tehtyä
uutta materiaalia, joka nykyisin on koottu yhteen Piano soikoon! -kirjaan. Lindan
äidin mukaan ongelma kuvionuottisoitossa oli se, että Lindalle ei ollut saatavilla
tarpeeksi kappaleita kirjoitettuna kuvionuoteiksi.

LÄ: No meidän kohdalla ainakin musta tuntuu oli se, että ei ollut tarpeeksi valita
niitä kappaleita, koska meillä Linda on todella tarkka niistä kappaleista, et olis voi-
nu valikoida hänelle hänen tyyppisiä kappaleita enemmän, että nyt se rajoitti siitä
sitä, mut toisaltaan siinä voidaan nähdä että siinä on ollut se hyvä puoli että nyt se
on sen takia itse sävellelly niitä…

Soittotekniikan harjoittelu oli luonnollisesti mukana ensimmäisestä tunnista
kokeilun viimeiseen tuntiin. Vaikka kuvionuoteista soitettiin vapaasti ilman tekni-
siä ohjeita esimerkiksi yhdellä sormella ja vasemmalla kädellä, niin tavoitteellisen
soitonopetuksen tapaan oikean soittotekniikan ja taitojen opettelu aloitettiin en-
simmäisestä tunnista alkaen. Viiden sormen asemaa ja käyttöä harjoiteltiin paljon,
koska tämä luo pohjan myöhemmälle säestyksen hallinnalle. Sormien oikeat pai-
kat koskettimistolla löytyivät kuvionuottitarrojen ja  -korttien avulla. 27. tunnilla
Linda hallitsi sormien tasapuolisen käytön hyvin, vaikka oli jo aikaisemminkin
näin soittanut.

Kun Lindalla oli hyvin hallussaan viiden sormen käyttö unisono-soitossa, voi-
tiin siirtyä kahdella kädellä eri tavalla soittamiseen. Tämä aloitettiin 38. tunnilla
toisen soittovuoden syksyllä. Ensin etsittiin yksi basson sävel vasempaan käteen
sointumerkkien mukaan oikean käden melodian säestykseksi.

Linda 38. tunti: Nyt alkaisi soittaminen molemmilla käsillä eri tavalla. Käyttäisim-
me nyt apuna sointumerkkilaatikkoja ja niiden värejä. Sitten oli vuorossa melodian
ja uuden säestyksen yhdistäminen. Nyt etsittäisiin parit. Vasen soittaisi rasteja laati-
koiden mukaan ja oikea melodiaa palloista.
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Ensimmäinen varsinainen säestysmalli opeteltiin Naakka naakka naksuttaja
-kappaleeseen. Vasen käsi soitti puolinuotein etenevää kvintti-säestystä ja oikea
melodiaa. 42. tunnilla kappale soitettiin yhtä aikaa molemmilla käsillä. Sitä ennen
oltiin harjoiteltu magneettitaulun avulla soittamista siten, että oikea käsi soitti kaksi
lyhyttä ääntä vasemman käden yhden pitkän nuotin aikana. Kuvionuotit näyttivät
antavan hyviä keinoja soittamisen motoriseen hallintaan, sillä joskus saattaa olla
vaikeaa hahmottaa kahden käden erilainen rytminen eteneminen.

Opeteltaessa erilaisia perusteknisiä asioita kiinnitettiin huomiota käden ja sor-
mien oikeaan asentoon, mikä oli helppoa, koska sormilla oli selkeät paikat kosket-
timistolla, joihin pystyi tarvittaessa tukeutumaan. Opetuskokeilun loppuvaiheessa
Linda otti suuria edistysaskelia soittamisen motorisessa hallinnassa, koska hallitsi
melodian ja säestyksen soittamisen samaan aikaan.

Lindan kohdalla improvisointi ja omien sävellysten tekeminen muodostui yh-
deksi innostavimmista asioista tässä soittoharrastuksessa. Opetuksen työtapoja
tarkasteltaessa lähestulkoon puolet (49%) soittotunneista sisälsivät luovan toimin-
nan harjoituksia. Lindan äidiltä kysyttäessä jatkui omien sävellysten ja improvi-
sointien tekeminen myös kotona. Oma improvisointi nousi Lindalla merkityksel-
lisesti tärkeämmälle sijalle kuin esimerkiksi nuottien opiskelu.

LÄ: Linda ”säveltää” jatkuvasti kirjoittaen myös itse nuotteja (kuvio). Pianon soit-
to omien sävellysten parissa on jokapäiväistä.

LÄ: Tää on hyvä esimerkki eilen kun se istuu tuolla pianon vieressä ja sit sil on
väritussit vieressä ja paperi nuottitelineessä siinä ja sit se etsii niitä sieltä pianosta
niitä ensin niitä säveliä et minkälaisen hän haluis ja sit hän kirjoittaa ne värillisesti
siihen nuoteiks niinku ja sitten kokeillaan ja sitten se miettii et miten se jatkuu ja sit
se kirjoittaa uudelleen ne…

Tuntien alussa ennen varsinaisen opetuksen alkua Linda usein improvisoi va-
paasti pianolla, joten hän tuntui olevan hyvin luova lapsi. Tunneilla tehtiin usein
pikku sävellyksiä, ja niissä käytettiin aluksi rajattua säveljoukkoa.

Linda 13. tunti: Linda sai tehdä oman kappaleensa. Ensin hän laitteli merkkejä tau-
lulle peräjälkeen ja sitten hän soitti sen. Tämän jälkeen hän huomasi, että laulu ei
hänen mielestään pääty oikein ja lisäsi loppuun punaisen (Kuvio 32). Laulu soitet-
tiin mutamaan kertaan läpi ja lopuksi siten, että minä säestin Lindan laulua I- ja V-
soinnuilla. Kysyin, että keksiikö Linda laululle nimen. Hän mietti jonkin aikaa ja
sanoi, että Kukka.

Kuvio 32. Lindan sävellys Kukka
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Ulkoa soittaminen ei Lindan kohdalla liittynyt pelkästään esiintymistilantei-
siin, vaan hän alkoi hyvin nopeasti soittamaan kappaleita ulkoa (14. tunnilla), kun
oli ne ensin kuvionuoteista selvittänyt. Lisäksi hän opetteli kotona soittamista kor-
vakuulolta. Kuvionuotit näyttivät mahdollistavan nopean ja itsenäisen kappalei-
den opettelun.

Linda 14. tunti: Tunnin alussa Linda alkoi itsestään soittaa Joulupuu on rakennettu
ulkoa. Emme ollut edellisellä kerralla käynyt läpi tätä kappaletta, vaan olin antanut
nuotit mukaan. Linda oli itse opetellut kappaleen ulkoa ja Lindan äiti sanoi, että
kappaletta oli soitettu joka päivä ja niin innokkaasti, että he olivat meinanneet myö-
hästyä päiväkerhosta.

Kokeilun aikana Linda osallistui kolmeen konserttiin, ja hän esiintyi niissä kai-
kissa. Jo ensiesiintymisestä lähtien Linda soitti ulkoa.

Näin pienen soittajan kohdalla on mietittävä millainen määrä harjoittelua on
pikku soittajalle tarpeen. Jos lapsen pakottaa soittamaan joka päivä, vaikka hän ei
itse haluaisi, tulee soittamisesta iloisen harrastuksen sijasta ahdistavaa ja pakon-
omaista toimintaa. Vaikka kuvionuotit antavatkin hyvän mahdollisuuden itsenäi-
seen harjoitteluun, on pienelle lapselle aikuisen ihmisen tuki tärkeää. Linda oli
hyvin innostunut soittaja, ja piti paljon omien improvisaatioiden soittamisesta,
mutta läksytehtäviä ei ollut kotona niin hauska tehdä kuin tunnilla. Lindan äidin
mielestä lapsen omien mielihalujen toteuttaminen kuuluu ikään ja sen tuomiin
kehitysvaiheisiin. On selvää, että harjoittelu kuuluu pianonsoittoon, mutta lapselle
on annettava aikaa totuttautua tähän. Säännöllisyys ja järjestelmällisyys on kui-
tenkin soittotunneilla tärkeää.

 LÄ: Minusta äitinä on välttämätöntä että lapsen mieltymyksiä ja erityisvahvuuksia
tuetaan. Myös säännöllisyys on välttämätöntä, että opitusta voidaan nauttia ja huo-
mata itse (lapsi) oman edistymisen ja osaamisen.

Yksilöllinen eteneminen pianonsoiton eri alueilla näkyy kuviossa 33, jossa on
tuotu esiin oppimisen taitekohtia toimintatutkimuksen aikana. Näiden edistysas-
kelien perusteella voidaan myös tehdä päätelmiä soittamisen taustalla olevien eri-
laisten taitojen kehittymisestä. Esimerkiksi motorinen kehittyminen eteni sormien
hallinnan harjoittelusta säestyksen ja melodian samanaikaiseen hallintaan, spati-
aalinen hahmottaminen näkyi nuottikirjoituksen hallitsemisen kehittymisenä.
Musiikin rakenteiden looginen ymmärtäminen eteni ja kehittyi läpi oppimispro-
sessin kuten kaikki soittamisen eri dimensiot.
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Kuvio 33. Yksilöllinen oppimisprofiili: Linda

8.1.2 Kuvionuottiopetus Lindan tapauksessa

Palataksemme takaisin pianonsoiton opetuksen monidimensioiseen malliin ja gard-
nerilaiseen näkemykseen erilaisista taidoista soitonopetuksen takana voidaan tä-
män perusteella sanoa, että Lindalla oli nyt mahdollisuus kuvionuottiopetuksen
avulla toteuttaa omaa musikaalista lahjakkuuttaan eli omien kappaleiden säveltä-

Pisteellinen ½ -nuotti, kolmijakoinen rytmi.45.

Säestyksen (I ja V) ja melodian hahmottaminen samaan aikaan. 38.

Nuottien nimien tunnistaminen värinuoteista.31.

Improvisaatio musiikillisen rakenteen sisällä.27.

Unisono-soiton hallinta kaikilla sormilla.26.

C1- C2 nuottien paikat nuottiviivastolla.20.

Nuottiviivastoon tutustuminen, g-avain.17.

Nuottien nimien opettelu alkaa.15.

Itsenäinen kuvionuoteista soittaminen.13.

Opettajan soittaman melodian säestäminen.11.

¼ - ja ½ -nuottien oppiminen perinteisistä  nuoteista, 
tasajakoinen rytmi.
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mistä ja pianonsoittoa yleensäkin kuvionuottien avulla. Omien sävellysten teke-
minen oli helppoa ja ne voitiin vaivattomasti myös kirjata ylös. Tässä opetuspro-
sessissa esiin nousi hyvin voimakas mielenkiinto säveltämistä ja improvisointia
kohtaan. Tärkeää oli myös vuorovaikutus pianon kanssa ja kauniiden kappaleiden
soittaminen.

LÄ: Kaikkein päällimmäisenä ja positiivisena mieleeni on jäänyt juuri syvä vuoro-
vaikutuksen kehittyminen pianon kanssa. Piano on lähes korvaamaton esine lapsel-
lemme.

Nelivuotias lapsi, jolla oli suuri halu päästä soittamaan, pääsi kuvionuottime-
netelmän avulla heti toteuttamaan itseään musiikillisesti. Tämä Lindan innokkuus
liittyy myös hänen intrapersoonalliseen, henkilökohtaiseen musiikin merkitykseen,
mikä ilmeni mm. suurena soittointona. Kotiharjoittelu luultavasti säännöllistyy
kun hän saavuttaa kouluiän.

Motorisia, kehollis-kinesteettisiä taitoja, joita pianonsoitossa tarvitaan äänten
tuottamiseksi voitiin helposti harjoitella kuvionuottien avulla. Nuottikirjoituksen
spatiaalista hahmottamista lähestyttiin ensin kuvionuottikirjoituksen avulla, josta
vähitellen oltiin siirtymässä kohti perinteistä nuottikirjoitusta. Kuvionuotit tarjo-
sivat kuvioineen ja väreineen oivan mahdollisuuden opetella nuotinluvun perus-
asioita rauhassa, lapselle leikinomaisella tavalla. Samoin musiikin loogisuutta ja
rytmejä harjoiteltiin kuvionuottien avulla paljon.

Lindan äidin mielestä pianonsoitolla oli merkitystä myös lapsen muuhun ke-
hittymiseen. Nuoteista lukemisella saattoi olla vaikutusta lukemisen ja kirjoitta-
misen oppimiseen, motoriikan parantumiseen sekä keskittymiskyvyn lisääntymi-
seen, joten pianonsoiton oppiminen liittyi siis tiiviisti myös muihin taitoihin.

LÄ: No meil ainakin mun mielest, kovasti seurannu muutenki yleensäki lasten ke-
hitystä tai muuta niin, Linda on ainakin hyvin paljon oppinut keskittymään ja koh-
distamaan toimintaansa, tietysti oppinut lukemaan nuotteja, kuvionuotteja samalla
tietysti mun mielestä tää kuvionuotit on myös ehkä tukenut silleen että sitten Linda
jossain määrin melkein jo lukee ja kirjoittaa ja osaa kirjoittamisen lukusuunnat ja
kaikki muut tämmöset.

Kuvionuotit antoivat siis Lindalle mahdollisuuden toteuttaa omanlaistaan ja
hänen luonteelleen sopivaa soitonopetusta. Myös Lindan äiti piti kuvionuotteja
sopivana tapana opetella musiikkia alkeistasolla, ja ne antoivat mahdollisuuden
lähestyä lapsen maailmaa, mikä on oleellista pienten lasten soittoharrastuksessa.

LÄ: Sopii hyvin (kuvionuotit) mielestäni pienten lasten sekä aloittelijoiden soiton-
opetukseen. Antaa mahdollisuuden onnistua soittamisessa. Kuvionuottien kautta
on helppo ymmärtää, että musiikissakin on säännöt, joita soittajan on noudatettava,
epäonnistumatta.

Kuvionuotit olivat siis tärkeässä roolissa onnistumisen kokemusten saamises-
sa, jotta motivaatio soittoa kohtaan säilyisi. Kuitenkin oppilas tarvitsee myös on-
nistumisenkokemuksia suhteessa opettajan hyväksyntään. Opettaja-oppilassuhde
näin ollen korostuu pienten lasten opettamisessa, koska oppilas tarvitsee paljon
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tukea oppimisessaan ja soitossaan. Pienen oppilaan on myös koettava olonsa tur-
valliseksi soittotunneilla. Lindan äiti koki positiivisen palautteen saamisen tär-
keäksi seikaksi lukukausipalautteissaan.

LÄ: Jatkuva positiivinen palaute kannustimena on ehdottoman tärkeää. Olemme
kiitollisia, että meillä on mahdollisuus saada lapsillemme juuri tämän tyyppistä
opetusta.

Innokkaan ja lahjakkaan oppilaan toiveet soittamista kohtaan saadaan helposti
tuhotuksi kannustamattomalla ja liian vaativalla asenteella. Niin pieni oppilas kuin
Linda tarvitsee positiivisen ilmapiirin itsensä toteuttamiselle, jotta luonteva, hä-
nelle itselleen ominainen sekä positiivinen asenne soittoa ja musiikkia kohtaan voi
säilyä.

Garnerilaista ajattelua soveltaen voidaan Lindan soittoharrastusta arvioida
tiivistäen seuraavasti:

Kehollis-kinesteettinen: Kuvionuotit palvelivat sormien toiminnan eriyttämisen
oppimista ja tukivat sormien säännönmukaisen käytön hallintaa.

Spatiaalinen: Nuotinluvun hahmottamisen tiettyjen perusideoiden (lukusuunnat,
kahden nuottirivin käyttö) oppiminen kuvuonuottien avulla.

Loogis-matemaattinen: Musiikin loogisuuden, rakenteiden ja teorian oppiminen
lapselle leikinomaisella tavalla kuvionuotteja apuna käyttäen.

Musikaalinen: Vahvasti musiikillisesti luova lapsi, joka nautti omien improvisaati-
oiden tekemisestä. Piti kuvionuottisoiton lisäksi korvakuulolta soittamisesta ja me-
lodioiden itsenäisestä etsimisestä.

Lingvistinen: Nuottien opettelulla ja kuvionuoteista soittamisella saattoi olla yh-
teyttä kiinnostuksen heräämiseen lukemista ja kirjoittamista kohtaan ja myös päin-
vastoin.

Interpersoonallinen: Luotettavuuteen ja molemmin puoliseen kunnioitukseen pe-
rustuva opettaja-oppilassuhde oleellinen tekijä näin pienen lapsen soittoharrastuk-
sessa.

Intrapersoonallinen: Voimakas motivaatio pianon kanssa työskentelyyn, minkä
kuvionuotit osaltaan mahdollistivat. Harjoittelu omista mielenkinnon kohteista läh-
tevää. Soittoharrastus tuki oppimista ohjattuun toimintaan.

8.2 Case study 2: Sampo

Soittoharrastuksen alussa Sampo oli kuusivuotias urheilullinen poika, joka kokei-
lun toisena syksynä aloitti koulun. Sammon sisar harrasti pianonsoittoa, ja hänen
äidillään oli ollut nuorempana pitkä soittoharrastusjakso, joka käynnistyi uudel-
leen tämän kokeilun kuluessa. Tätä taustaa vasten Sammon soittoharrastus oli luon-
nollinen, perheen elämään kuuluva asia. Sampo kävi pianotunneilla säännöllisesti
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kerran viikossa, ja opetus tapahtui yksilöopetuksena. Oppitunnin kesto oli noin 15
minuuttia kerrallaan, joka oli vilkkaalle pojalle sopiva aika. Oppitunteja kertyi
kokeilun kuluessa 49.

Soittoharrastusta suunniteltaessa kerrottiin Sammon vanhemmille kuvio-
nuoteista ja toimintatutkimuksesta, jolloin he innostuivat asiasta. Näin Sammon
opetus aloitettiin kuvionuottimenetelmää käyttäen. Sammon äiti koki, että
kuvionuotit olivat kannustava menetelmä ja tuki pitkäjännitteiseen toimintaan
urheilulliselle pojalle.

SÄ: Meidän perheessä oli varmaan niin, että sä itse kerroit kuvionuotista, ja sitte
perehty siihen ja innostu ja varmaan ajatteli, niin että se on just pojalle hyvä alotus,
että se madaltaa sitä alotuskynnystä Sampolle, oletin niin että ei ehkä olisi ollut niin
paljon pitkäjännitteisyyttä varsinkin kun Sampo pitää että se on vähän  tyttöjen
harrastus ja sitten kun se kynnys on tietysti madaltunut, kun se oli heti niin helppoo
et heti pääsi sisään ja heti oli jo tunnistettavia kappaleita niin se oli.

8.2.1 Opetuksen eteneminen pianonsoiton osa-alueilla

Sammon soittoharrastus alkoi nuottien lukemisen ja motorisen löytämisen osalta
hyvin liikkeelle. Ensimmäisillä pianotunneilla opittiin kahden kuvionuottirivin lu-
keminen ja soittaminen unisonossa kahdella kädellä yhtä aikaa. Jo alusta asti Sam-
poa näytti kiinnostavan musiikin teoria ja siihen liittyvien asioiden opettelu. Eri-
tyisen mielenkiinnon kohteina olivat nuottien kestot ja nuottien nimet. Sammon
äidin mielestä tämä saattoi johtua oppilaan matemaattisista taidoista.

SÄ: Teoriaopetus tuntuu olevan Sammolle mielekästä. Syynä on varmaan Sammon
matemaattinen lahjakkuus (lempiaine koulussa, missä on edellä muita luokkatove-
reitaan).

Sammon opetuksessa käytettiin paljon erilaisia pelejä ja leikkejä musiikin teorian
asioiden oppimiseksi. Ensimmäisen lukukauden lopussa Sampo oppi pelien avulla
tunnistamaan nuottien nimiä värinuoteista, vaikka soittoläksyjä opeteltiinkin
kuvionuoteista. Toinen taso soittoläksyissä saavutettiin toisena lukuvuotena, jolloin
Sampo hallitsi myös melodian säestämisen vasemman käden säestyskuviolla.
Soittoläksyjen osalta kolmannelle tasolle siirryttiin 40. tunnilla kolmantena
lukuvuotena, ja melkein samaan aikaan Sampo pystyi soittamaan tavallisistakin
nuoteista. Tämä johtui siitä, että soittotunneilla tehtiin paljon erillisiä musiikin
teorian harjoituksia, sillä 84% soittotunneista piti sisällään jonkin teoria-asian
opettelua (kts. kuvio 34).  Puolentoista vuoden soittokokeilun jälkeen Sampo hallitsi
2-, 3- ja 4- jakoiset tahtilajit, perusnuottiarvot, nuotit c-c2, nuottien lukemisen g-
ja f-avaimilla sekä osasi soveltaa tätä teoreettista tietämystään soittamiseen.
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Kuvio 34. Soitonopetuksen työtapojen käyttö Sammon soittotunneilla
kuvionuottiopetuksessa

Näyttäisi siis siltä, että Sampo olisi voinut aloittaa soittamisen ilman
kuvionuottejakin. Näin varmasti tiedollisessa mielessä olikin, ja tästä syystä
musiikin teorian asioita opeteltiin paljon, mutta todennäköisesti Sammon
kärsivällisyys ei olisi riittänyt soittoläksyjen opetteluun tavallisista nuoteista.
Onnistumisen kokemuksia ja motorisia taitoja haettiin kuvionuottisoiton kautta,
kunnes kaikki asiat tiivistyivät kokonaisuudeksi, jolloin Sampo alkoi soittaa
opetuskokeilun viimeisenä keväänä tavallisista nuoteista. Kuvionuottien merkitystä
soitonopetuksessa vahvistaa myös se, että Sampo ei harrastuksen alussa juurikaan
harjoitellut kotona. Ilman kuvionuotteja tapahtuvaa soiton helppoutta olisi harrastus
varmasti lopahtanut soiton vaikeuksiin, joita todennäköisesti esiintyy, jollei
kotiharjoittelua tapahdu. Soittotunneille Sampo tuli kuitenkin mielellään, vaikka
kotona urheiluharrastukset täyttivät vapaa-ajan toiminnan. Kokeilun lopussa
tapahtui kuitenkin käänne, joka osoitti, että myös kotona soittaminen alkoi
kiinnostaa Sampoa. Näin musiikki sai kuvionuottisoiton kautta uusia merkityksiä
Sammon elämässä.

SÄ: …ei Sampo soita läksyjäänkään kotona, se tulee mielellään tunnille ja se siellä
soittaa ihan nätisti ja viihtyy, mutta sitten kotona ei tietysti ole ollut ehkä harrastuk-
siltaan aikaan paitsi nyt just tässä viikon pari, niin nyt on ollut sitten semmosta, en
tiedä olisko nyt tullut se naksahdus, että nyt on ihan oma-aloitteisesti mennyt koto-
na soittaan ja jopa niinkin et vaikka ei ole itse soittanut niin tulee vieressä kuuntelee
kun mä soitan omia kappaleita, niin näkee et se on  innostunu oikeen, että ihan eri
tavalla kuin ennen et ihan kuin nyt olis tullut muutos…

T: Kyllä se siltä vaikuttaa.

Vaikka opetus näytti painottuvan nuottien opetteluun, tehtiin tunneilla myös
omaan luovaan toimintaan liittyviä harjoituksia. Lähes puolet (49%) tunneista (kts.
kuvio 34) sisälsivät harjoituksia, joissa tarvittiin omaa keksintää. Samalla nämä
toimintamuodot kehittivät musiikin rakenteellisuuden ymmärtämistä ja palvelivat
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oman musiikillisen luovuuden kehittymistä. Sampo esiintyi aina lukukausien
päätteeksi oppilaskonserteissa, ja viimeisessä konsertissa hän soitti kappaleen
Furaha leo, jossa vasen käsi säesti kolmisoinnuilla oikean käden melodiaa. Sammon
yksilöllinen oppimisprofiili kokeilun ajalta on nähtävissä kuviosta 35.

Kokeilun aikana soitettiin seuraavat kappaleet (kn=kuvionuotit, knv= kuvionuotit
viivastolla, vn=värinuotit, pn=perinteiset nuotit):

- Satu meni saunaan (kn)
- Tuiki tuiki tähtönen (kn)
- Pieni nokipoika (kn)
- Laula oi (kn)
- Elefanttimarssi (kn)
- Jänis istui maassa (kn)
- Tikka hakkaa (kn)
- Maamme (kn)
- Naakka naakka naksuttaja (kn)
- Ukko Nooa (kn)
- Pikku posteljooni (kn)
- Aurinkoa, lintuja ja ystäviä (knv)
- Ylennetään ja alennetaan (knv)
- Furaha leo (vn)
- Pienen pieni veturi (pn)
- Luistelua (pn)
- Ruuhkatuutti (vn)
- Pieni valssi (pn)
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Kuvio 35. Yksilöllinen oppimisprofiili: Sampo

4. taso: Siirtyminen perinteiseen nuottikuvaan.42.

c-c1 nuottien tunnistaminen tavallisista nuoteista. 
kolmisointusäestys, sointutehot I, IV, V. 

41.

3. taso: värinuotit.40.

c –c1 nuotit viivastolla. 20.

F-avaimeen tutustuminen.18.

Melodian ja säestyksen samanaikaisuus, sointutehot I ja V.17.

c1- c2 nuottien paikat nuottiviivastolla ja tunnistaminen 
värinuoteista.

13.

Improvisaatio musiikillisen rakenteen sisällä.11.

Nuottien nimien opettelu alkaa.
Opettajan soittaman melodian säestäminen.

9.

Nuottiviivastoon tutustuminen, g-avain.5.

¼ - ja ½ -nuottien oppiminen perinteisistä  nuoteista, 
tasajakoinen rytmi.

4.

Ulkoa soittaminen, ensimmäiset improvisaatiot.2.

1/8 –osanuotti, ¼ -osatauko.45.
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Unisono-soiton hallinta kaikilla sormilla.3.
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Konsertti 1.

2. taso soittotehtävissä, ylennykset ja alennukset kn:lla. 25.

Oktaavialojen tunnistaminen.24.

Pisteellinen puolinuotti, 3-jakoinen rytmi.  22.K
ev

ät
 -

99

Kokonuotti, 4-jakoinen rytmi.33.

c1-c2 nuottien tunnistaminen perinteisistä nuoteista.29.

Murtosointu-säestys. 28.

Konsertti 2.

Konsertti 3.
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Soitetuista kappaleista tulee esiin eteneminen vaiheittain kuvionuoteista
tavallisiin, vaikka Sampo oppikin lähestulkoon samaan aikaa soittamaan
perinteisistä nuoteista värinuottien rinnalla. Huomautettakoon, että värinuoteista
soitettavat kappaleet olivat kuitenkin teknisesti ja nuotinluvullisesti vaativampia
kuin perinteisistä nuoteista soitetut. Soitettujen kappaleiden avulla musiikillinen
oppiminen tapahtui soittamisen eri osa-alueita kehittäen.

8.2.2 Kuvionuotit Sammon opetuksessa

Gardnerilaisessa näkemyksessä oppimisesta painotettiin erilaisten opetuksen lä-
hestymistapojen merkitystä yksilöllisten vahvuuksien esille tuomiseksi. Sammon
kohdalla soittamista ja musiikkia lähestyttiin teoreettisesta näkökulmasta, mikä
näytti häntä voimakkaasti kiinnostavan. Kuvionuottien avulla oli mielekästä ope-
tella musiikin teorian asioita ja vähitellen siirtyä kohti perinteistä nuottikirjoitusta.
Tämän lähestymistavan kautta päästiin vähitellen lähemmäs itse musiikkia ja soit-
tamista. Lopulta Sampo muodosti kokonaisuuden oppimistaan tiedoista ja taidois-
ta, ja osasi soveltaa näitä itse musiikin tekemiseen niin soittamisessa kuin musii-
killisessa keksinnässäkin. Vaikka tiedollisessa mielessä Sampo olisi ollut valmis
aloittamaan soittamisen myös perinteisellä menetelmällä, olivat kuvionuotit apu-
na motoriikan oppimisessa ja pitkäjännitteisyyden harjoittamisessa soittamista
ajatellen.

Gardnerilaista käsitteistöä soveltaen voidaan Sammon kuvionuottiopetusta ar-
vioida seuraavasti:

Kehollis-kinesteettinen: Harjoittelu olisi todennäköisesti antanut sujuvuutta soit-
tamisen motoriselle toiminnalle, mutta tästä huolimatta Sampo oppi soittaessaan
melodian ja säestyksen samanaikaisen hallinnan, jossa suurena apuna toimivat ku-
vionuotit ja värinuotit.

Spatiaalinen: Viivaston käytön (suunnat, viivat, välit) ymmärtäminen ja hahmotta-
minen helppoa. Hahmottaminen tapahtui myös kuulonvaraisesti.

Loogis-matemaattinen: Rytmit ja nuottiarvot vaikuttivat helpoilta ja ne omaksut-
tiin nopeasti samoin kuin tahtien ja tahtilajien käyttö. Nuotinluvun idean nopea ym-
märtäminen. Musiikin rakenteiden ymmärtäminen tapahtui kuvionuottien avulla.

Musikaalinen: Sampo innostui itselleen tärkeistä kappaleista. Kuuli soittaessaan
tarkasti oikeat ja väärät sävelet. Osasi yhdistää kuulokuvaan opitut musiikin teorian
asiat.

Lingvistinen: Nuottien opetteleminen helppoa, koska kirjaimet ja lukeminen yleen-
säkin kiinnostivat.

Interpersoonallinen: Voimakas oma tahto suhteessa opettajaan. Oppiminen ja
motivaatio vahvasti oman mielenkiinnon varassa. Kuunteli kuitenkin ohjeita ja
omaksui nopeasti asioita.

Intrapersoonallinen: Voimakas kiinnostus musiikin loogisuutta ja teoreettisuutta
kohtaan. Harjoittelun suhteen parantamisen varaa.
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8.3 Case study 3: Pianoryhmä

Koska toimintatutkimuksessa oli tarkoituksena tutkia kuvionuottien uusia mah-
dollisuuksia pianopedagogiikassa, oli mielekästä aloittaa soitonopetus myös ryh-
mässä. Kokeilun alussa ryhmässä oli neljä ensimmäisen luokan oppilasta, joista
osa oli osallistunut edellisenä vuonna soitinvalmennusryhmään. Ryhmä kokoon-
tui soittamaan kerran viikossa 45 minuutin ajan. Ensimmäisen lukukauden jäl-
keen yksi oppilaista siirtyi yksilöopetukseen, ja viimeisenä lukukautena yksi op-
pilaista jatkoi soitonopiskelua toisessa musiikkioppilaitoksessa. Kokeilun lopussa
joukossa oli mukana kaksi oppilasta. Tämä tuo esiin ryhmäopetuksen ongelmalli-
sia piirteitä, koska ryhmässä on vaikea toteuttaa kaikkien yksilöllisiä toiveita esi-
merkiksi opetusaikoja koskien. Ryhmäopetus ei aina sovellu kaikille esimerkiksi
oppilaiden epätasaisen etenemisen suhteen, vaikka opettaja yrittäisi oppilaiden
eritahtista etenemistä tukea. Pianoryhmän opetustunteja kertyi kokeilun aikana
46. Oppituntien kesto oli n. 45 minuuttia.

8.3.1 Opetuksen eteneminen pianoryhmässä

Kokonaisuutta ajatellen pianoryhmän opetuksen kulku kokeilun aikana eteni odo-
tettua nopeammin. Puolentoista vuoden aikana ryhmän kaikki jäljellä olevat jä-
senet oppivat soittamaan nuoteista ja ulkoa, hallitsivat melodian säestämisen eri-
laisilla vasemman käden säestyskuvioilla sekä muut pianonsoiton alkeistekniikan
perusasiat, säveltämään ja soinnuttamaan omia sävellyksiä, soittamaan ryhmässä,
esiintymään, harjoittelemaan säännöllisesti sekä monia musiikin teorian perusasi-
oita. Toisaalta ryhmän sisällä oli myös oppilaskohtaisia eroja oppimisen etenemi-
sessä, mutta kuvionuotit antoivat mahdollisuuden toteuttaa opetusta ryhmän sisäl-
lä yksilöllisesti. Esimerkiksi siirtyminen värinuoteista perinteiseen nuottikirjoi-
tukseen ei tapahtunut kaikilla oppilailla samaan aikaan, vaan osa soitti samaa kap-
paletta värinuoteista ja osa tavallisista.

Kuvionuottiopetus ryhmässä mahdollisti monipuolisen opetuksen työtapojen
käytön (kuvio 36). Luonnollisesti soittaminen joko yksin tai ryhmässä oli mukana
jokaisella pianotunnilla, mutta lisäksi laulaminen nousi yhdeksi tärkeäksi tuntien
toimintamuodoksi. Ryhmässä voitiin tehdä sellaisia musiikkiliikuntaan liittyviä
harjoitteita, joita harvemmin yksilöopetuksessa toteutetaan. Kuvionuottien avulla
oli helppoa opetella nuotinlukuun ja musiikin teoriaan liittyvä aines. Ryhmäsoitto
mahdollistui heti, koska kuvionuottien helpotetun informaation avulla voitiin op-
pia nopeasti omat soitto-osuudet ja ryhmäsoitto sujui ongelmitta. Improvisaation
ja omien sävellysten tekemisessä kuvionuotit olivat avainasemassa, koska kuvio-
nuottien avulla oli helppo käsittää äänen ja merkin yhteys, ja näin sävellykset oli
helppo esimerkiksi kirjata muistiin. Oppilaalla oli kuvionuottien avulla konkreet-
tiset välineet joilla sävellysprosessissa toimitaan. Luovasta toiminnasta tulikin yksi
ryhmän innostavimmista asioista. Pianonsoiton eri osa-alueet kehittyivät tasapuo-
lisesti oppilaiden eri soittotaitoon liittyviä taitoja yksilöllisesti kehittäen.
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Kuvio 36. Soitonopetuksen työtapojen käyttö pianoryhmän soittotunneilla
kuvionuottiopetuksessa

Nuotinluvun osalta opetus eteni yllättävän nopeasti, koska oppilaat osasivat
soittaa oikeista nuoteista jo yhden soittovuoden jälkeen. Yksi ryhmän jäsenistä
soitti tavallisista nuoteista jo 24. tunnilla, jolloin oikeassa ja vasemmassa kädessä
oli erilainen informaatio (melodia + sointusäestys). Nuottien opettelussa käytet-
tiin apuna magneettitaulua sekä nuottikortteja ennen kuin siirryttiin käyttämään
näitä asioita varsinaisissa soittoläksyissä. Toinen taso eli kuvionuotit nuottiviivas-
tolla saavutettiin 11. tunnilla, jolloin oppilaat soittoteknisessä mielessä hallitsivat
melodian säestämisen murtosointukuviolla. Ensimmäisen lukukauden lopussa
oppilaat tunnistivat nuotit c-c2 värinuoteista ja hallitsivat g- ja f-avaimen käytön.
Toisen lukukauden alussa 16. tunnilla siirryttiin värinuotteihin. Siirtyminen tapah-
tui helposti ilman minkäänlaisia vaikeuksia. Soittoteknisessä mielessä oppilaat
hallitsivat kolmisointujen käytön melodian säestäjänä, mikä jälleen todistaa, että
kuvionuotit ja värinuotit edesauttavat ja nopeuttavat soiton motorista oppimista.
Vaikka värinuoteista soitto vaatii perinteisen nuottikirjoituksen rytmiarvojen mer-
kintätavan hallitsemista, ei vaikeuksia tässäkään suhteessa esiintynyt. Rytmiarvo-
ja oli harjoiteltu ryhmässä rytmilaattojen ja musiikkiliikunnan avulla etukäteen.
Lisäksi voidaan olettaa, että kuvionuottien konkreettinen merkintätapa helpotti
nuottiarvojen käytön omaksumista.

Omien sävellysten tekeminen oli mukana ensimmäisistä tunneista alkaen. Kun
oppilaiden musiikillinen tietämys lisääntyi, otettiin näitä mahdollisuuksia huomi-
oon omassa luovassa prosessissa. Vapaasta improvisaatiosta edettiin kohti sävel-
lysprosesseja. Kokeilun lopussa oppilaat osasivat soinnuttaa omia pikkusävellyk-
siään toonika ja dominantti-tehoilla (kuvio 37). Korvan tonaalista kehittymistä
tuki soittokappaleiden eteneminen ensin I- ja V-sointutehoilla Myöhemmin mu-
kaan tuli myös subdominantti IV. Sävellysten aiheet nousivat usein soittoläksyjen
teemoista. Musiikillisen ajattelun kehittyminen ja ymmärtäminen näkyy selkeästi
improvisaatioissa. Kokeilun lopussa tehtiin joululaulut, joissa oli mukana soinnut-
taminen sekä perusteknisten asioiden hyväksikäyttö ilmaisussa.
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Kuvio 37. Irenen säveltämä kappale Syksyn sade

Vaikka pianoryhmän opetus sisälsi paljon nuotinluvun opettelua, oppivat oppi-
laat kappaleensa aina ulkoa. Ulkoa opittuja kappaleita soitettiin konserteissa. Li-
säksi siirtyminen soittamiseen ilman tarroja aloitettiin soittamalla ulkoa opittuja
kappaleita tavallisella pianolla. Kokeilun lopuksi oltiin valmiit luopumaan tarrois-
ta. Pianoryhmän opetuksen eteneminen kokonaisuudessaan on esillä kuviossa 38.

Opetuskokeilun aikana soitettiin seuraavat kappaleet (kn=kuvionuotit, knv=
kuvionuotit viivastolla, vn=värinuotit, pn=perinteiset nuotit):

- Jänis istui maassa (kn)
- Satu meni saunaan (kn)
- Laula oi (kn)
- Tuiki tuiki tähtönen (kn)
- Naakka naakka naksuttaja (kn)
- Aurinkoa, lintuja ja ystäviä (knv)
- Joulupuu on rakennettu (kn)
- Furaha leo (vn)
- Ruuhkatuutti (vn)
- Ihme ja kumma (kn)
- Hylkeet (vn +pn)
- Kameli (vn+pn)
- Kasvissyöjän laulu (vn)
- Ukko Nooa (kn)
- Marjaretki (pn)
- Juhlapaikka (pn)
- Pieni valssi (pn)
- Mennään (pn)
- Lasten omia sävellyksiä (kn, vn, pn)

Suurin osa kappaleista on nähtävillä Piano soikoon! -oppikirjassa, jonka raken-
ne ja sisältö perustuu tutkimuksen oppimateriaaliin ja siitä saatuihin kokemuksiin.
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Kuvio 38. Yksilöllinen oppimisprofiili: Pianoryhmä

Luopuminen pianossa olevista tarroista.40.

omien sävellysten soinnuttaminen I ja V –soinnuilla.39-
38.

c-c1 nuottien tunnistaminen tavallisista nuoteista.33.

p, f, <, >. 18.

Oktaavialojen tunnistaminen, kolmisointusäestys, sointutehot I, 
IV, V. 

17.

3. taso, 4-jakoinen, kokonuotti.16.

Koskettimien nimet värien avulla, kvintti-säestys (I ja V). 9.

Improvisaatio musiikillisen rakenteen sisällä.8.

Melodian säestäminen (I ja V), 7.

Nuottiviivastoon tutustuminen, g-avain.6.

¼ - ja ½ -nuottien oppiminen perinteisistä  nuoteista, 
tasajakoinen rytmi, ulkoa soittaminen.

4.

Unisono-soiton hallinta kaikilla sormilla.2.

1/8-osatauko, C-duuriasteikko. 41.
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Oppitunnit

Yhteissoitto, ensimm. improvisaatiot.3.
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Konsertti 1: yhteissoitto.

c1-c2 nuottien tunnistaminen perinteisistä nuoteista, 
koskettimien nimet ilman tarroja.

23.

Albertin basso –säestys.22.

1/8 –osanuotti, ¼ -osatauko.20.

K
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Opittujen kappaleiden soitto ilman tarroja.30.

Ylennys ja alennus.27.

Yhdellä ryhmän jäsenellä tavalliset nuotit. 24.

Konsertti 2.

Konsertti 3.

F-avain: c –c1 nuotit viivastolla. 12.

2. taso. 3-jakoinen, pisteellinen ½-nuotti, ylennys kn:lla.11.

c1-c2 nuottiviivastolla, tunnistaminen värinuoteista.10.

c-c1 värinuoteista, murtosointu-säestys.  13.

4. Taso koko ryhmällä.34.
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8.3.2 Kuvionuottiryhmäopetuksen arviointia

Ryhmäopetus eroaa edellä esitetyistä tapauksista siinä, että ryhmäopetuksessa jä-
senten väliset interpersoonalliset taidot korostuvat ei vain opettaja-oppilassuhteessa
vaan myös oppilaiden kesken. Kuvionuottien avulla tapahtuvan ryhmäopetuksen
etuja olivat mahdollisuus erilaisten työtapojen käyttöön esimerkiksi ryhmäsoiton
suhteen. Toinen kuvionuottien tuoma etu ryhmäopetukseen on se, että ryhmän jä-
senten väliset erot voidaan tasoittaa, niin että jokainen pystyy osallistumaan omil-
la vahvuuksillaan opetukseen ja soittoon. Kuvionuottien avulla soittamisen vaike-
ustasoa voi säädellä niin, että yksilölliset ero ryhmässä tulee huomioiduksi. Esi-
merkiksi ryhmäsoitossa yhden oppilaan soittaessa kuvionuoteista basson säveltä,
voi toinen oppilas soittaa vaativampaa osuutta tavallisista nuoteista, joku voi soit-
taa värinuoteista jne. Opetuksellisessa mielessä ryhmäopetus antaa rikkaamman
pohjan erilaisille asioiden lähestymistavoille, joka taas mahdollistaa soitossa vai-
kuttavien erilaisten taitojen monipuolisen kehittämisen.

Ensimmäisen luokan oppilaiden pianoryhmään olisi voitu valita opetusmene-
telmäksi myös perinteisempi lähestymistapa. Kuvionuotit eivät siis olleet välttä-
mättömyys opetuksen etenemiselle, vaikka tutkimuksellisessa mielessä tämä oli
oleellinen opetuksen lisä. Mikä oli siis kuvionuottien merkitys näiden lasten soi-
tonopetuksessa, vai oliko se vain opettajan uuden kokeiluintoa? Kokonaisuutena
ajatellen kuvionuotit toivat onnistumisen kokemusten kautta soittoon mukaan in-
nostuneisuuden ja oppilaiden halun oppia. Ryhmätunneilla jouduttiin arpomaan
soittovuorot, koska kaikki olisivat aina halunneet olla ensimmäisiä soittajia. Ku-
vionuottien avulla oppiminen tapahtui ikään kuin kivuttomasti, vähitellen vaikeu-
tuen ja jatkuvasti oppimisen kokemuksia saaden. Kuvionuotit antoivat opetukseen
uusia mahdollisuuksia oman säveltämisen ja muiden työtapojen suhteen. Lisäksi
kuvionuottien avulla voitiin soittaa sellaisia kappaleita, jotka muuten olisivat har-
rastuksen tässä vaiheessa olleet liian vaikeita. Lisäksi kuvionuotit ja tähän opetus-
kokeiluun liittyvät opetuksen etenemisen tasot mahdollistavat opetuksen suunnit-
telun oppilasta ajatellen sopivan vaikealle tasolle, jotta turhautumista ei tapahdu.
Kuvionuottien avulla soitonopetus ja soittamaan oppiminen oli monipuolinen po-
sitiivisia kokemuksia antava prosessi, jossa soiton eri osa-alueet kehittyivät tasa-
puolisesti. Tällä perusteella kuvionuotit ovat koululaisten soitonopetuksessa posi-
tiivinen lähestymistapa musiikkiin.

Gardnerilaista näkemystä soveltaen voidaan pianoryhmän opetusta ja oppimis-
ta arvioida tiivistetysti seuraavaan tapaan:

Kehollis-kinesteettinen: Oppilaat oppivat kuvionuottien avulla soittamaan ja ke-
hittyivät motorisessa mielessä nopeasti, koska jo ensimmäisen soittovuoden aikana
osattiin säestää melodiaa perussäestyskuvioilla.

Spatiaalinen: Nuottien lukemisen hahmottaminen ryhmäläisillä vaivatonta

Loogis-matemaattinen: Musiikin rakenteiden oppiminen ja omakohtainen sisäis-
täminen tuli esiin soittamisen ohella omien improvisaatioiden tekemisessä, joissa
osattiin käyttää hyväksi opittuja musiikin loogisia rakenteita luovan ilmaisun kans-
sa. Kuvionuotit tukivat rakenteiden omaksumista.
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Musikaalinen: Ryhmän oppilaat olivat innostuneita musiikista ja soittamisesta. He
oppivat nopeasti kappaleet ulkoa ja pitivät paljon omien sävellysten tekemisestä
niin tunneilla kuin kotonakin. Kuvionuotit mahdollistivat musikaalisten taitojen
persoonallisen ilmaisun.

Lingvistinen: Laulujen sanat olivat tärkeässä asemassa kappaleiden opettelussa ja
omaksumisessa. Laulu tuki muistamista ja antoi soittoon tulkinnallista sisältöä.
Laulujen aiheet innostivat myös omien sävellysten tekemiseen.

Interpersoonallinen: Ryhmässä interpersoonalliset valmiudet korostuvat, ja tämän
ryhmän dynamiikka oli tasapainoinen. Kuvionuotit antoivat mahdollisuuden yksi-
lölliseen etenemisvauhtiin ryhmän sisällä. Ryhmän oppilaiden suhde opettajaan
vaikutti tasapainoiselta.

Intrapersoonallinen: Ryhmän oppilaat olivat erittäin motivoituneita harrastukseen-
sa. Kotiharjoittelu oli vaivatonta ja oma-aloitteista, jonka myös kuvionuotit osal-
taan mahdollistivat.

8.4 Case study 4: Noora & Arto

Noora ja Arto olivat kaksi soittointoista Down-nuorta. Noora oli kokeilun alussa
14 ja Arto 16 vuotta. He tunsivat toisensa erityiskoulusta, ja näin pariopetus muo-
dostui luonnolliseksi tavaksi oppia soittamaan. Ongelmia ei pariopetuksessa il-
mennyt, koska he kannustivat toisiaan voimakkaasti, ja toisen läsnäolo tunnilla
muodostui tärkeäksi asiaksi. Lisäksi opetuksessa voitiin edetä molempien kohdal-
la melko samalla tavalla. Kun oppilaiden vanhemmat kuulivat tutkimusprosessista
ja kuvionuoteista, he tulivat innokkaasti mukaan. Sekä Nooralle että Artolle mu-
siikki oli aina ollut tärkeä asia ja nyt heillä oli mahdollisuus oppia soittamaan.
Kokeilun aikana opetuskertoja oli 47. Tunnin kesto oli noin 40 minuuttia.

8.4.1 Opetuksen eteneminen

Kehitysvammaisten oppilaiden soittoharrastuksessa on tavoitteet asetettava yksi-
löllisen opetussuunnitelman perusteella. On hyvin epätodennäköistä, että soiton-
opetus voisi edetä yleisten pianokoulujen esittämällä tavalla, koska soittamaan
oppimisessa saattaa olla vaikeuksia usealla eri osa-alueella. Oppilaan erityspiir-
teet huomioon ottaen opetus on suunniteltava siten, että hän pystyy toteuttamaan
musiikillisesti itseään onnistumisen kokemuksia saaden. Opetuksen olisi oltava
tavoitteellista ja loogisesti etenevää. Tämä on ollut perinteistä nuottikirjoitusta
käyttämällä vaikeaa. Kuvionuottien antamien uusien mahdollisuuksien avulla aloi-
tettiin Nooran ja Arton tavoitteellinen soittoharrastus, joka ei heille muuten olisi
ollut mahdollista.

Ensimmäisillä soittotunneilla oppimisen tavoitteena oli oppia kuvionuottien
symbolit ja niiden yhteys koskettimistossa oleviin merkkeihin. Jo soittoharrastuk-
sen alussa pystyttiin kuvionuottien avulla soittamaan helppoja melodioita opetta-
jan osoittaessa soitettavaa kohtaa ja laulaessa soiton mukana. Aluksi soitto tapah-
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tui yhdellä sormella ja yhdellä kädellä opettajan säestäessä soittoa soinnuilla. Kun
yhden melodiarivin soittaminen alkoi sujua, otettiin soittoon mukaan toinen käsi,
joka soitti unisonossa samaa melodiaa. Hahmottamista ajatellen oppilaat pystyi-
vät nyt etsimään kaksi merkkiä yhtä aikaa. Vähitellen erilaisten harjoitusten avulla
aloitettiin säestyksen harjoittaminen yhdellä kolmisoinnun sävelellä. Vuoden soit-
toharrastuksen jälkeen vasen käsi osaasi soittaa tiettyihin melodian kohtiin tooni-
ka tai dominantti tehoisen kolmisoinnun basson sävelen. Kaikki tapahtui kuvio-
nuottimerkintätapoja käyttämällä. Ensimmäisen soittovuoden lopussa oppilaat
osasivat myös itsenäisesti seurata kuvionuottikirjoitusta.

Soittoteknisessä mielessä perinteisen soitonopetuksen näkemyksistä on jous-
tettava voimakkaasti. Aluksi Nooran ja Arton soitto tapahtui ainoastaan vasem-
man ja oikean käden etusormia käyttämällä. Vähitellen erilaisten motoriikka-har-
joitusten avulla muita sormia otettiin soittoon mukaan. Kolmantena lukukautena
oikea käsi pystyi melodioiden soitossa hallittuun eri sormien käyttöön. Kolmante-
na lukukautena harjoiteltiin ensin magneettitaulun ja kuvionuottimagneettien avulla
C- ja G-duuri kolmisointuja, joita sitten opetuskokeilun lopussa opeteltiin käyttä-
mään erilaisten laulujen säestyksessä.

Musikaalisina oppilaina Noora ja Arto pitivät paljon improvisaatioiden teke-
misestä täysin vapaasti sekä kuvionuotteja apuna käyttäen. Magneettitaulun ja
kuvionuottimagneettien avulla he pystyivät tekemään omia pieniä melodioita ja
soittamaan ne läpi. Kokeilun loppupuolella he pystyivät improvisaatioon musii-
killisen rakenteen sisällä, joka käytännössä tarkoitti tietyn mittaisen musiikillisen
vastauksen keksimistä melodiseen kysymykseen.

Ryhmässä soittaminen muodostui Nooralle ja Artolle yhdeksi hauskimmista
soittotunnin tapahtumista. Kuvionuottien avulla yhteissoitto on helppoa, koska
osallistumiseen riittää esimerkiksi yhden äänen soittaminen opettajan ohjeiden
mukaan. Musiikillisia taitoja Noora ja Arto osoittivat löytämällä itse opettajan
soiton mukana kappaleiden perussykkeet ja osallistumalla tähän innokkaasti. Usein
yhteissoitto oli heidän toivomuksensa tuntien tehtäviä suunniteltaessa. Noora ja
Arto osallistuivat kahteen konserttiin, joissa he soittivat kuvionuoteista oppimiaan
kappaleita. Näin he pystyivät tasavertaisesti muiden oppilaiden kanssa osallistu-
maan oppilaskonsertteihin ja saamaan niistä onnistumisen kokemuksia ja uusia
elämyksiä. Opetuksen eteneminen yksityiskohtaisesti on kuvattu kuviossa 39.
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Dm-sointu.43.

Sointujen käytön itsenäistyminen.42.

Melodian säestäminen C- ja G-soinnuilla opettajan   
avustuksella.

39.

Säestyssävelen löytäminen vain tietyille melodian äänille      
nuottitaululla. 

25.

Useampien sormien käyttö melodioiden soitossa.23.

Kahden erilaisen merkin samanaikainen hallinta.21.

Pianon ja forten hallinta rytmisoittimilla.15.

Melodian soittaminen unisonossa.11.

Yhteissoitto: Melodioiden säestäminen ryhmässä.8.

Opettajan soittaman melodian säestäminen kolmisoinnun 
perussävelellä (I ja V).

7.

Ensimmäiset improvisaatiot.4.

Koskettimistoon ja symboleihin tutustuminen pelien avulla.1.

Yhteissoitossa täsmällisen säestysosuuden hallinta.45.
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Oppitunnit

Melodioiden soittaminen yhdellä sormella, koskettimiston ja 
nuottikuvan symboleiden yhteyden oppiminen.

2-9.
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Sormien hallittu käyttö melodioiden soitossa. 33.

Itsenäinen soittaminen kuvionuoteista.32.

Melodian säestäminen kolmisoinnun perussävelellä.  29.
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Kuvionuotti-ylennys, kuvionuotti 1/8.38.

Improvisaatio mus. rakenteen sisällä, kuvionuottien lukutaidon 
siirtäminen uuteen soittotehtävään.

36.

C- ja G-sointujen alustava harjoittelu nuottitaulun avulla. 34.

Konsertti 1.

Konsertti 2.

Kuvio 39. Yksilöllinen oppimisprofiili: Noora & Arto

Haastattelussa mukana olleet Nooran ja Arton erityisopettaja sekä Nooran äiti
pitivät soittoprosessista saatuja oppimistuloksia merkittävinä ottaen huomioon
vaikeudet, joita oppimisessa saattoi esiintyä.
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T: No Tuula olit kuuntelemassa tässä loppuvaiheessa sitten Nooran ja Arton tunteja
niin mitä sä sanoisit et mitä oli opittu?
TUU: Hirveen paljon aivan valtavasti, siis olin oikeen yllättynyt et miten hienosti
ne soitti ja tietysti kaikkea muutakin siinä sitten ohella tehtiin, tosi upeesti etenkin
se että kahdella kädellä pystyy seuraamaan sitä nuottia ja sitten pystyy vielä kahella
kädellä soittamaan ja löytää ne oikeat niin tämä oli ihan uskomatonta
NÄ: Saako lisätä niin se on vammaselle lapselle tosi paljon, pystyy niin monta asiaa
tekemään siinä, et se kappale tulee hyvin.
TUU: Siinä on näön käytön vaikeutta ja sitten on hienomotorista vaikeutta ja kaik-
kea…
TUU: Aivan uskomatonta oli kyllä…

 Oleellista oppimisessa oli taidon siirtyminen itsenäiseksi toiminnaksi. Tämä
mahdollisti onnistumisen ja oppimisen kokemusten saamisen, jolla on vaikutusta
mm. itsetunnon paranemiseen. Myös oppilaiden vanhemmat kokivat, että oppilaat
olivat oppineet itsenäisiä taitoja.

AÄ: Arto pystyy itsenäisesti aika hyvin seuraamaan k-nuotteja ja on oppinut tähän
mennessä opetetut asiat aika hyvin.

Opetuskokeilun aikana soitettiin kuvionuoteista seuraavia kappaleita:

- Jänis istui maassa
- Elefanttimarssi
- Täti Monika
- Pieni nokipoika
- Satu meni saunaan
- Joulupuu on rakennettu
- Tuiki tuiki tähtönen
- Ukko Nooa
- Pienen pieni veturi
- Naakka naakka naksuttaja
- Karhunpoika sairastaa
- Autiomaa
- Pikku posteljooni
- Hepokatti

8.4.2 Kuvionuotit erityisryhmien pianonsoiton opetuksessa

Nooran ja Arton yksilöllinen opetussuunnitelma muotoutui, kun opettaja ja oppi-
laat vähitellen tutustuivat toisiinsa. Ensin haettiin kokeilemalla oppilaiden taitojen
rajoja ja opettaja muodosti käsityksensä opetuksen mahdollisuuksista. Erityisryh-
mien kohdalla on tavoitteita, opetusmateriaalia ja menetelmiä pohdittava aina erik-
seen. Alussa on syytä käyttää aikaa tutustuakseen oppilaisiin, heidän taitoihinsa,
erityispiirteisiinsä ja toivomuksiinsa.

Nooran ja Arton kohdalla pianonsoitonopetus tapahtui pelkästään kuvionuotte-
ja ja niihin liittyvää opetusmateriaalia käyttämällä. Kuvionuottien osuus heidän
soittoharrastuksessaan oli välttämätön soittotaidon toteutumiselle.
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T: Mikä on mielestänne kuvionuottien osuus tässä soittoharrastuksessa?

NÄ: Ne ovat ehdottoman välttämättömät Nooralle, että tämä soittamaan oppiminen
on mahdollista.

Oleellista tässä soittoharrastuksessa oli, että oppilaat saivat mahdollisuuden
ilmaista itseään musiikin avulla ja pystyivät osallistumaan harrastustoimintaan
tasavertaisesti muiden kanssa. Nooran ja Arton soittoharrastusta ja kuvionuottien
osuutta siihen voidaan arvioida vielä suhteessa soittamisen eri puoliin ja niiden
taustalla vaikuttaviin taitoihin:

Kehollis-kinesteettinen: Kokeilun kuluessa tapahtui sormien motorisen hallinnan
selvä paraneminen. Käsien erilaiset tehtävät hallittiin kokeilun lopussa kuvionuot-
tien ansiosta.

Spatiaalinen: Melodian seuraamisen ja siihen liittyvät hahmottamisen oppiminen.
Kahden erilaisen informaation samanaikainen hahmottaminen kuvionuottien avul-
la. Koskettimiston hahmottaminen kuvionuottien avulla.

Loogis-matemaattinen: Symbolien tunnistaminen ja niiden yhdistäminen opittiin.
Musiikin muotojen ja rytmiikan tiedostaminen kuvionuottien ja yhteissoiton kaut-
ta.

Musikaalinen: Oppilaat olivat hyvin musikaalisia. Soittivat kuvionuottisoiton li-
säksi paljon korvakuulolta. Selvästi osoittivat tunnistavansa väärät äänet ja korjasi-
vat ne. Improvisoivat pianolla vapaasti. Kuvionuotit mahdollistivat omanlaisen
musikaalisuuden toteuttamisen.

Lingvistinen: Soittoharrastuksen edetessä vaikutti siltä, että oppilaiden puhekyky
parani, etenkin laulaessa sanoista sai aina paremmin selvää. Laulujen sanoilla suuri
osuus soitossa, seuraamisessa ja musiikin kuulonvaraisessa hahmottamisessa.

Interpersoonallinen: Pariopetus toimi hyvin. Oppilaat kannustivat toisiaan. Oppi-
laat kuuntelivat opetusta ja osallistuivat erittäin innokkaasti. Vanhemmat mukana
kaikilla oppitunneilla.

Intrapersoonallinen: Motivaatio soittoharrastusta ajatellen hyvin voimakas. Ilmai-
sivat itseään ja tunteitaan musiikin avulla. Kuvionuottisoitto kohotti itsetuntoa.

Edellä mainitut opetuksen arviointiperusteet ovat kiinnostavia myös kuntout-
tavan ja terapeuttisen näkökulman kannalta. Itsetunnon koheneminen, puhekyvyn
paraneminen, hahmottamisen ja seuraamisen oppiminen sekä tunteiden ilmaisu
musiikin avulla ovat oleellisia musiikkiterapian tavoitteita. Vaikka soitonopetuk-
sessa lähdetään liikkeelle musiikillisista tavoitteista kuten soittamaan oppiminen,
on harrastuksella laajemmasta näkökulmasta ajatellen myös muunlaista merkitys-
tä, jota ei voida jättää huomioon ottamatta. Tosin lisää tutkimustietoa tarvitaan
näiden vaikutusten perusteellisemmaksi selvittämiseksi.
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9 Johtopäätökset:
Kuvionuottisoiton eri ulottuvuudet

Tässä toimintatutkimuksessa tutkittiin kuvionuottimenetelmän käyttöä pianonsoi-
ton alkuopetuksessa eri kohderyhmillä. Neljä tapauskuvausta osoittivat, että eri
tutkimushenkilöiden kohdalla oppimisprosessit olivat erilaisia. Soittamaan oppi-
minen merkitsi oppilaille yksilöllisiä asioita omien kykyjen mukaan toteutettuina.
Tämän tutkimuksen teoreettisessa osassa määritelty pianonsoittoon liittyvä kon-
struktivistinen käsitys tiedosta ja oppimisesta painotti opetuksen yksilöllisiä ta-
voitteita ja merkityksiä. Tämän toimintatutkimusprosessin perusteella voidaan sa-
noa, että kuvionuotit mahdollistivat tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden
yksilöllisten musiikillisten merkitysten etsimisen ja opetuksen etenemisen. Ku-
vionuottien avulla voitiin opetus suunnitella oppilaan taitoja vastaavaksi siten, että
opetusta ei koettu liian vaativaksi eikä helpoksi, vaan onnistumisen kokemusten
kautta saatiin sellaisia elämyksiä musiikillisesta toiminnasta, jotka kannustivat
oppimaan lisää. Kuvionuottien avulla voitiin opetus toteuttaa siten, että erilaiset
toimintamuodot mahdollistivat jokaisen yksilöllisten musiikillisten ilmaisumuo-
tojen toteuttamisen soittamisesta säveltämiseen.

Koska pianonsoitossa on mukana useita eri ulottuvuuksia, on syytä tarkastella
kuvionuottien osuutta erikseen niissä kaikissa. Itsensä ilmaiseminen pianoa soit-
tamalla tapahtuu motorisen toiminnan kautta, koska musiikki saadaan aikaan fyy-
sisellä toiminnalla, joka vaatii kehollis-kinesteettisiä taitoja. Kuvionuotit selkeän
esitystapansa ansiosta näyttivät vapauttavan energiaa soittamisen motoriseen hal-
lintaan, koska oppilaan huomio ei liiaksi kohdistunut nuottien lukemiseen ja oi-
keiden koskettimien etsimiseen. Näin myös jäi tilaa musiikin herättämien tuntei-
den vapaammalle esille tulolle ja itsensä ilmaisulle musiikin kautta. Toisin sanoen
kuvionuotit näyttivät näiden tutkimushenkilöiden kohdalla helpottavan soittami-
seen vaadittavien motoristen valmiuksien kehittymistä.

Nuottien lukeminen ja musiikin kuulonvarainen hahmottaminen näyttäisi vaa-
tivan spatiaalista kykyä. Kuvionuoteista soittaminen kehitti nuottikirjoituksen ja
koskettimiston spatiaalista hahmottamista ja antoi etukäteen valmiuksia omaksua
perinteistä nuottikirjoitusta. Ennen varsinaista nuotinlukua voitiin kuvionuottien
avulla opetella nuoteista seuraamista, äänen ja symbolien välistä yhteyttä sekä
alustavia nuottiviivaston käytön periaatteita. Vähitellen oppilas pystyi ottamaan
uusia skeemoja käyttöönsä oman oppimisprosessinsa mukaan. Alusta asti soitossa
oli mukana silmän, korvan ja käden tiivis yhteistyö, mikä on oleellista soitettaessa
musiikkia nuoteista. Luonnollisesti tähän liittyy aina jonkinasteinen tunteiden il-
maisu. Konkreettisen esitystapansa ansiosta kuvionuotit antoivat myös erityisryh-
män oppilaille mahdollisuuden havainnoida musiikin muotoja ja etenemistapaa.

Kuvionuottien avulla voidaan aluksi opetella musiikin loogisia aineksia kuten
rytmejä, musiikin muotoja ja erilaisia musiikin sääntöjä. Soiton alkeisiin liittyviä
musiikin teorian asioita oli helppo omaksua kuvionuottien avulla, jolloin opetus
oli lähellä lasten maailmaa. Samalla musiikin teoria liittyi välittömästi soittami-
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seen eikä jäänyt itse musisoimisen ulkopuolelle. Kuvionuottien avulla ajattelua
voidaan ohjata vähitellen oppilaan yksilöllisen oppimisen mukaan kohti abstrak-
tia, perinteistä nuottikirjoitusta, jos se nähdään tarpeelliseksi opetuksen tavoittei-
den asettelun kannalta. Erityisryhmien osalta on opettajan aina erikseen pohditta-
va mikä on oleellista soitonopetuksessa, ja kannattaako tavallisista nuoteista soit-
tamista edes tavoitteena pitää, vaikka toisaalta aina on oltava väylä asioiden etene-
miselle. Suuri osa musiikillista toimintaa tapahtuu myös pelkästään kuulonvarai-
sesti. Erityisryhmien osalta kuulonvarainenkaan soitto ei aina onnistu, joten ku-
vionuotit ovat oleellinen tekijä soittotapahtumassa, jotta pystytään hahmottamaan
musiikillinen tapahtuma ja eteneminen siinä.

 Toimintatutkimusprosessi osoitti, että laulujen sanat ovat oleellisessa asemas-
sa kappaleiden oppimisessa ja musiikillisten merkitysten esiin tulemisessa. Eri-
tyisryhmien kohdalla laulujen sanat auttoivat hahmottamaan kappaleen kulkua,
jos esimerkiksi soittaminen eteni hitaasti nuotti nuotilta. Ulkoa soitettaessa laulu-
jen sanat auttavat muistamaan kappaleita, ja lisäksi niiden aiheet innoittivat omien
improvisaatioiden tekemiseen. Ilman jatkotutkimuksia ei voida varmasti osoittaa
lukemisen, puhumisen, kuuntelemisen ja soittamisen yhteyksiä toisiinsa, vaikka
monia samankaltaisuuksia lukemisella ja nuoteista soittamisella näyttäisi olevan-
kin.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tutkia oppilaiden musikaalisuutta
perinteisessä mielessä, vaikka sen merkitys soittamisessa saattaa korostua. Tässä
tutkimuksessa oleelliseksi seikaksi nousi jokaiselle oppilaalle omanlaisen musi-
kaalisuuden toteuttaminen kuvionuotteja käyttämällä. Erityisryhmien kohdalla
kuvionuotit mahdollistivat soittoharrastuksen, joka oli ollut oppilailla haaveena jo
pitkään. Kuvionuottien avulla he pääsivät toteuttamaan omaa musikaalisuuttaan,
joka oli tähän asti odottanut piilossa ilman sopivaa ilmaisukanavaa.

Pienten lasten soitonopetuksessa kuvionuotit antoivat musiikkiharrastukselle
positiivisia ulottuvuuksia, jolloin musiikilliset ilmaisumahdollisuudet rikastuivat.
Musikaalisuuden toteuttamiseen ja musiikilliseen toimintaan päästiin välittömästi
käsiksi soittoharrastuksen alussa. Pienelle lapselle kuvionuotit olivat innostava ja
pehmeä lasku musiikin maailmaan. Tässä tutkimuksessa ei haluttu asettaa kyseen-
alaiseksi seikkaa, etteikö pienten lasten soitonopetusta voitaisi jatkossakin aloittaa
perinteisillä menetelmillä, jos se nähdään tarkoituksenmukaiseksi. Tämä kuvio-
nuottitutkimus osoitti, että kuvionuotit ovat yksi uusi vaihtoehto soitonopetuk-
seen, jolla on positiivinen vaikutus lasten soittamaan oppimiseen. Soiton alkuope-
tuksessa on sen moniulotteisuuden vuoksi monia hankaluuksia, joita kuvionuot-
tien avulla voidaan helpottaa. Opeteltavia asioita on useita, jolloin vaikeudet saat-
tavat viedä voiton soittohalusta. Kuvionuottien avulla voidaan edetä opetuksessa
niin, ettei se horjuta liikaa tai liian vähän oppilaan skeemoja. Näin soittamaan
oppimisesta tulee positiivinen kokemus, joka myöhemmin kannustaa oppimaan
uusia ja vaikeampia asioita.

Toisin sanoen soittajan intrapersoonallisia taitoja ajatellen kuvionuottisoiton
avulla onnistumisen kokemukset nousivat soittomotivaation lisääjäksi. Soittami-
sesta seuranneen itsetunnon kohoamisen kautta tunteiden ja itsensä ilmaisu musii-
kin avulla tuli helpommaksi niin oppilaan kuin opettajankin kannalta katsottuna.
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Keskittyminen soittamiseen ja musiikin kanssa toimimiseen on helpompaa kuvio-
nuottien konkreettisen esitystavan ansiosta, koska oppilaan ei esimerkiksi tarvitse
pelätä epäonnistumista. Jos toiminta on oppilaalle mielekkäällä vaikeustasolla,
lisää tämä keskittymiskykyä. Kuvionuottien avulla opetus voitiin soveltaa sille
tasolle, joka ei ollut liian vaikea tai liian helppo.

Soittamisen interpersoonallista näkökulmaa ajatellen kuvionuotit mahdollisti-
vat yhteissoiton, johon jokainen pystyi osallistumaan omilla taidoillaan. Ryhmä-
opetuksessa kuvionuotit mahdollistivat monipuolisten työtapojen käytön, ja ne
antoivat mahdollisuuden opetuksen toteuttamiseen yksilöllisesti ryhmän sisällä.
Opettaja-oppilassuhde on aina omanlaisensa, johon ei aina kuvionuoteilla ole
merkitystä. Ilman kannustavaa, oppilasta kunnioittavaa ja hyväksyvää asennetta
voi kuvionuottisoitostakin tulla ahdistavaa toimintaa. Jos opettaja osaa käyttää
kuvionuotteja oppilaan oppimista tukevalla tavalla, rikastuttaa tämä luultavasti myös
oppilaan ja opettajan välistä kanssakäymistä. Kuvionuottien mahdollisuudet soi-
tonopetuksen eri ulottuvuuksilla on nähtävissä kuviosta 40.

Kuvio 40. Kuvionuottien mahdollisuudet pianonsoitonopetuksen eri ulottuvuuksilla
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Siirtyminen perinteiseen nuottikirjoitukseen tapahtui tässä opetusprosessissa
neljän vaiheen kautta (kts. luku 7.2.3.), joita olivat soittaminen kuvionuoteista,
kuvionuotit nuottiviivastolla, värinuotit ja lopulta tavalliset nuotit. Tämän toimin-
tatutkimusprosessin yhteydessä perinteisen nuottikirjoituksen oppiminen ja niihin
siirtyminen tapahtui vaivattomasti niiden oppilaiden kohdalla, jotka puolentoista
vuoden kokeilun aikana tähän vaiheeseen ehtivät. Opetus etenee aina yksilöllisen
etenemistavan mukaan oppilaan ikä ja muut erityispiirteet huomioon ottaen. Eri-
tyisryhmien kohdalla siirtyminen perinteiseen nuottikirjoitukseen ei ollut mah-
dollista, mutta ei edes oleellista, koska kuvionuotit antoivat tarpeelliset välineet
rikkaaseen musiikilliseen toimintaan.

Musiikillisen symbolijärjestelmän, perinteisen notaation opettelussa kuvionuotit
näyttävät toimivan välittävänä vaiheena lapsen itse keksittyjen ja abstraktien sym-
bolijärjestelmien käytön välimaastossa. Välittävän konkreettisen vaiheen ansiosta
siirtyminen abstraktin järjestelmän käyttöön vaikuttaa helpommalta kuin suoraan
perinteisen nuottikirjoituksen hallinnan opetteleminen. Tällöin kuvionuottien käyttö
pienten lasten soitonopetuksessa nousee oppimista helpottavaksi tekijäksi.

Se, miten oppilas soittaessaan ottaa käyttöönsä uusia ajattelumalleja siirtyes-
sään kuvionuoteista kohti perinteistä nuottikirjoitusta on varmasti yksilöllistä.
Ensinnäkin siirtymisen voidaan ajatella tapahtuvan liukuvasti ja osittain itsestään,
jolloin oppilas vähitellen oppii nuotit ja alkaa käyttää abstraktimpia ajattelumalle-
ja nuotinluvussa. Toisaalta tämä voi tapahtua myös tiedostamalla asioiden muut-
tuminen ja omaksumalla teoreettinen välineistö kuvionuottien avulla, jota sitten
osataan käyttää hyödyksi soittotapahtumassa. Tällöin tapahtuu tämän tutkimuk-
sen teoreettisessa osassa kuvattu tiedon ja tunteen yhdistyminen, jossa taiteellises-
sa ilmaisussa käytetään apuna opittua musiikillisten tietojen ja taitojen välineis-
töä. Tämän tutkimuksen kohdalla musiikin teorian, suurimmaksi osaksi nuotinlu-
kuun liittyvien, asioiden opettaminen ja oppiminen tapahtui helposti kuvionuot-
tien avulla. On kuitenkin selvää ja toivottavaakin, että kuvionuottien käyttö soi-
tonopetuksessa on jokaisen opettajan kohdalla yksilöllistä.

Kuvionuoteilla näytti tämän tutkimuksen perusteella olevan positiivista vaiku-
tusta soittamaan oppimisen useisiin eri osa-alueisiin auttaen oppilasta kykyjensä
mukaiseen tai jopa parempaan suoritukseen musiikillisten taitojen alueella. Tä-
hänastisen kokemuksen perusteella voidaan lisäksi sanoa, että kuvionuotit vaikut-
tavat menetelmältä, joka inspiroi opettajia hyvin monenlaisissa yhteyksissä ja
monella eri tavalla. Voidaan sanoa, että kuvionuotit sovellettavuutensa ansiosta
sopivat erilaisten kohderyhmien soitonopetukseen. Tässä tutkimuksessa esiteltiin
yksi tapa hyödyntää kuvionuottimenetelmää, joten jatkotutkimuksia tarvitaan li-
sää eri näkökulmiin ja musiikkikasvatuksen sekä -terapian aloihin liittyen.
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10 Toimintatutkimuksen reflektointia

10.1 Tutkimuksen näkökulmien pohdintaa

Edellä kuvatun toimintatutkimusprosessin tulokset osoittavat, että kuvionuotit hel-
pottavat soittamaan oppimista monesta näkökulmasta katsottuna. Niin motorisen
toiminnan, musiikin muotojen ja loogisuuden ymmärtämisen kuin nuottikirjoi-
tuksen spatiaalisen hahmottamisenkin alueella kuvionuotit toimivat soiton ope-
tuksessa ja oppimisessa helpottavana tekijänä. Kuvionuottisoitonopetuksessa
oleellisia ovat onnistumisen kokemukset, joiden kautta itsetunto kohenee, ja näin
käsitys omasta muusikkoudesta voi muodostua positiiviseksi. Todennäköistä on,
että niille, joille aikaisemmat kokemukset soittoharrastuksista ovat olleet ahdista-
via, on kuvionuottisoitto vapauttava, itseilmaisun mahdollistava kokemus. Kuvio-
nuottien avulla voidaan toteuttaa soitonopetus yksilöllisesti, sekä opettaja voi ri-
kastuttaa ja monipuolistaa opetustaan tämän menetelmän suomin mahdollisuuk-
sin. Kuvionuotit antavat mahdollisuuden tavoitteelliseen soittoharrastukseen niil-
le, joille soittaminen on ollut vaikeaa erilaisten oppimisvaikeuksien vuoksi, mutta
kuvionuotteja voidaan soveltaa soitonopetukseen, vaikka suurempia ongelmia ei
oppimisessa esiintyisikään.

Tässä tutkimuksessa kuvatun laadullisen toimintatutkimusprosessin arviointi
ei voi tapahtua perinteisiä reliabiliteetti ja validiteetti käsitteitä käyttäen. Huttu-
sen, Kakkorin ja Heikkisen (1999) mukaan reliabiliteetti-käsitettä on vaikea toi-
mintatutkimukseen soveltaa, koska tutkimus perustuu interventioon, ja sama tulos
ei ole saavutettavissa uudelleen intervention jälkeen, koska tilanne on jo toinen
kyseisen prosessin jälkeen. Kuvionuottitutkimuksessa prosessi koski uuden soi-
tonopetusmenetelmän kokeilua pianonsoiton alkuopetukseen. Tämänkaltainen in-
terventio ei ole uudelleen toistettavissa, koska oppilaat ovat jo oppineet soitta-
maan, ja uusi alkuopetus ei olisi missään mielessä mahdollista eikä mielekästä.
Koska oppimisprosessit ovat yksilöllisiä, ei samaa tulosta saavutettaisi toisella
kohderyhmälläkään, vaikka opettaja koettaisi toteuttaa opetuksen täsmälleen sa-
manlaisena samanlaisille oppilaille, koska soittamaan oppiminen ja opetustapah-
tuma riippuu niin monesta eri tekijästä. Yleisesti ottaen tämä ei olisi tarkoituksen-
mukaistakaan oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaen. Validiteettia ajatellen
toimintatutkimuksen avulla hankittu tieto on pätevää siinä ajan ja paikan määritte-
lemässä hetkessä, jossa se saavutettiin (Huttunen, Kakkori & Heikkinen 1990,
114).

Huttusen, Kakkorin ja Heikkisen (1999) näkökulma toimintatutkimuksen pä-
tevyyteen on, että onnistunut tutkimus merkitsee yhteisön toiminnan kehittämistä
ja uuden järkevämmän, toimivaksi osoittautuneen käytännön toteutumista. Kuvio-
nuottitutkimuksessa oli kysymys uuden soitonopetusmenetelmän kokeilusta, joka
osoittautui mielekkääksi ja toimivaksi uudeksi käytännöksi. Kokeilun merkitys
yleisen opetuksen piiriin kuuluville pienille oppilaille näytti olevan mielekkääm-
män soitonoppimistavan omaksumisessa ja positiivisten kokemusten saamisessa
soitosta. Erityisryhmiä ajatellen tapahtui suuri muutos, koska kuvionuottien myö-
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tä oppilaat saivat mahdollisuuden tavoitteelliseen harrastustoimintaan ja itsensä
ilmaisuun soittamalla, mikä aikaisemmin ei ollut mahdollista. Opettajan kannalta
katsottuna opetuskäytänteitä ajatellen syntyi uusia välineitä ja keinoja musiikillis-
ten asioiden opettamiseksi. Opettaja-tutkijan opetuksellisen maailmankuvan muut-
tuminen oli väistämätön tosiseikka, kun oppilaaksi tuli uusi oppilasryhmä, joiden
kanssa soitonopetus oli monelta kannalta katsottuna pohdittava täysin uudelleen.
Kuvionuotit laajensivat perinteisiä opetuksen käytänteitä ja antoivat uusia mah-
dollisuuksia toimia sekä ajatella musiikkia ja sen merkitystä erilaisesta näkökul-
masta katsottuna.

Tutkimuksen teoreettisessa osassa esiteltiin konstruktivistisen oppimiskäsityk-
sen piirteitä, joissa korostui yksilöllinen oppimisen ja tiedonrakentumisen näkö-
kulma. Tutkimuksen opetuskokeilua ajatellen nämä lähtökohdat heijastivat osit-
tain niitä perusteita, joita soittamaan oppimisessa pyrittiin käyttämään. Näyttäisi
siltä, että tutkimuksen teoreettisessa osassa esiin tuodut konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen piirteet ovat ainakin tämän tutkimuksen perusteella sovellettavissa
pianonsoiton opetukseen sekä kuvionuottien käyttöön. Tällä oppimiskäsityksellä
näyttäisi olevan merkitystä soitonopetusta ajatellen, vaikka musiikki ja pianope-
dagogiikka antavatkin opetukselle omat erityispiirteensä ja -ehtonsa. Jatkotutki-
mushankkeita ajatellen mielenkiintoiselta haasteelta tuntuisi syvällisempi paneu-
tuminen niihin oppimisteoreettisiin näkemyksiin, joita soittamisen taustalla yleensä
vaikuttaa, koska konstruktivistinen näkemys ei yksinään pysty soittamaan oppi-
misen puolia selittämään, vaikka sen monet piirteet on tähän sovellettavissa.

Toinen tutkimuksen taustalla vaikuttava teoreettinen näkemys liittyi Howard
Gardnerin monilahjakkuusteorian soveltamiseen soitonopetuksen tarpeisiin. Teo-
riaa käytettiin tutkimuksessa monessakin merkityksessä. Koska aineiston analy-
sointia ja teorian muodostamista kuvaa aineistolähtöisen teorianmuodostuksen
piirteet, määräsi aineisto voimakkaasti teorian muodostamista. Kuitenkin Gardne-
rin teoria tarjosi eri ulottuvuuksillaan tarpeellisen ja oleellisen lisänsä aineiston
jäsennykseen. Aineiston perusteella soitonopetuksessa näytti esiintyvän useita eri
ulottuvuuksia, jotka eivät kaikki liittyneet musiikin eri osatekijöihin. Esimerkiksi
motivaatiolla ja onnistumisen kokemuksilla näytti olevan suuri vaikutus oppimis-
prosessissa. Toisin sanoen pianonsoittoprosessissa on mukana useita eri toiminto-
ja, jotka vaativat eri lahjakkuuksien yhdistelmän käytön. Gardnerin teorian eri ulot-
tuvuudet sopivat hyvin aineiston eri kategorioiden tueksi.

Toinen Gardnerin teorian merkitys tässä tutkimuksessa koski opetuskokeilun
arviointia niin kuvionuottien käytön kuin oppilaiden opetusprosessienkin kannal-
ta. Kuvionuottien tuomia moniulotteisia näkökulmia soitonopetuksessa olisi ollut
osittain vaikea ilmaista ilman Gardnerin teorian tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi
oppilaiden oppimisen arvioinnissa gardnerilainen ajattelu antoi selkeät raamit soi-
tonopetuksen yksilöllisten oppimisprosessien tarkasteluun.

Tutkimuksessa syntynyttä pianonsoiton opetuksen monidimensioista mallia
voidaan pitää alustavana teoreettisena soitonopetuksen kuvaajana, jonka kehittä-
minen vaatii jatkossa lisää tutkimusta ja teoreettista jäsennystä. Tässä tutkimuk-
sessa se palveli opetuskokeilusta saadun aineiston luokittelua ja opetustilanteiden
kuvausta. Soitonopetuksen käytäntöjä ajatellen mallin avulla voidaan tarkastella
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opetuksen erilaisia lähtökohtia ja osatekijöitä, joista soittotaito ja sen opettaminen
koostuvat. Mallin muokkaaminen vaatii kuitenkin vielä syvällisempää ja kriitti-
sempää otetta esimerkiksi suhteessa musiikin eri osatekijöihin, jotka jatkuvasti
ovat soitonopetuksessa mukana. Tämä tutkimus toi esiin, mikä oli myös sen eräs
vaikeus, pianonsoiton alkuopetukseen liittyvän tutkimustiedon vähäisyyden sekä
sellaisen kirjallisuuden niukkuuden, joka luo kokonaiskuvaa pianopedagogiikas-
ta. Osittain tähän haasteeseen yritettiin tällä tutkimuksella vastata.

Tutkimuksellisessa mielessä ajateltuna soittamisen ulottuvuuksia voidaan läh-
teä tarkastelemaan perusteellisemmin ja syvemmin. Jos halutaan tarkasti selvittää
kuvionuottisoiton vaikutusta esimerkiksi motorisen toiminnan paranemiseen, voi-
daan tätä varten luoda oma tutkimuksensa ja siihen tarkoituksenmukaiset mittarit.
Mielenkiintoiselta vaikuttaa myös soittamisen vaikutus oppilaiden kielellisiin tai-
toihin, koska tutkimuksessa mukana olleet oppilaat soittamisen ohella näyttivät
kehittyneen myös taidoissa, jotka olivat yhteydessä lingvistiseen lahjakkuuteen.
Pianonsoiton opetuksen monidimensioinen malli antaa alustavia mahdollisuuksia
myös sellaiseen pianonsoiton opetuksen tutkimukseen, joka koskee muutakin soi-
tonopetusta kuin kuvionuotti-ideaa noudattavaa. Mielenkiintoiselta esimerkiksi
vaikuttaa, miten eri lahjakkuuden osa-alueet tai muut tekijät tarkalleen ottaen ovat
yhteydessä soittotaitoon erilaisten soittajien kohdalla.

Gardnerilaiseen malliin nojautuvan tutkimuksellisen lähestymistavan lisäksi
tämä tutkimus saattaa antaa aihetta tutkimukseen myös musiikkiterapeuttisen toi-
minnan piirissä. Erityisen mielenkiinnon kohteiksi nousevat itsetunnon kohotta-
minen ja itseilmaisun lisääminen soittamisen kautta sekä kielellisten taitojen yhte-
ys soittoprosessiin, koska kuvionuottisoitossa kielellisyys on laulujen sanojen yh-
teydessä hyvin voimakkaasti esillä.

10.2 Opetuskokeilun arviointia

Kuvionuottimenetelmää on tähän mennessä kokeiltu useissa erilaisissa yhteyksis-
sä. Myös alustavia tutkimuksia on sen toimivuudesta tehty. Näiden tutkimusten
tulokset ovat rohkaisseet tutkimaan lisää tätä uutta menetelmää. Kuvionuotteihin
liittyvien pedagogisten sovellusten osalta tämä tutkimus osoitti kuvionuottien so-
veltuvan hyvin pianonsoiton alkuopetukseen eri kohderyhmillä, koska sen käyttö-
mahdollisuudet näyttävät olevan hyvin joustavia ja monipuolisia. Koko toiminta-
tutkimus oli tiivis ja monivivahteinen prosessi niin suunnittelun kuin toteutuksen-
kin kannalta katsottuna. Kuitenkaan uuden opetusmenetelmän käyttö soitonope-
tuksessa ei ollut itsestään selvää, koska esimerkiksi varmoja vastauksia opetuksen
etenemisestä tavalliseen nuottikirjoitukseen ei voinut oppilaiden vanhemmille etu-
käteen antaa. Yleisesti ottaen vanhemmat suhtautuivat tutkimusprosessiin yllättä-
vän ennakkoluulottomasti, muutama tosin epäröiden.

Vaikka kuvionuotit olivat soitonopetuksen ja oppimisen kannalta positiivinen
tekijä, oli joitakin ongelmakohtia kuitenkin havaittavissa. Opetuskokeilun aikana
syntyi ilmiö, joka toi esiin ehkä koko kulttuuriinkin liittyvän perinteisen nuottikir-
joituksen arvostamisen. Pianoryhmän oppilaiden eräät vanhemmat olivat kovin



190

huolissaan siitä, kuinka nopeasti oikeisiin nuotteihin siirryttäisiin. Lisäksi yhtä
ryhmän lapsista oli kiusattu kuvionuoteista soittamisesta. Kysymys on siis voi-
makkaista arvoista ja asenteista, joita yhteisössämme vallitsee, ja jotka voivat joh-
taa jopa leimautumiseen. Tästä syystä kuvionuotteja käyttävän opettajan tulisi itse
ymmärtää ja ennakkoluulottomuudellaan todistaa, ettei kuvionuottien käyttö las-
ten opetuksessa välttämättä tarkoita, että oppilas ei kykenisi perinteisin menetel-
min oppimaan soittoa. Kuvionuottien tarkoituksena on helpottaa oppimista sinäl-
lään, rikastuttaa opetuksen mahdollisuuksia ja antaa kaikille mahdollisuus osallis-
tua musiikin maailmaan. Kuvionuottien käyttö pienten lasten soitonopetuksessa
on miellyttävä tapa lähestyä musiikkia, ja uuden menetelmän käyttöönotto aina
vaatii opettajalta rohkeutta ja kokeilunhalua. Tässä tapauksessa myös ennakkoluu-
lottomuutta. Erityisryhmien kohdalla kuvionuottien merkitystä soitonopetuksessa
kukaan tuskin voi kyseenalaistaa.

Toinen seikka, jota kuvionuottiopetuksen yhteydessä voidaan pohtia on, koros-
tuuko soitossa visuaalisen informaation käsittelyn osuus, ja jäävätkö soittamisessa
muut musiikilliset ulottuvuudet taka-alalle. Koska kuvionuottien avulla soittami-
nen on melko vaivatonta, niin tästä syystä soittaminen saattaa helposti jäädä tä-
mänkaltaisen visuaalisen informaation käsittelyn tasolle. Näin ollen kuvionuotte-
ja käyttävän opettajan on huomattava myös musiikin muut ulottuvuudet ja työta-
vat kuten esimerkiksi ulkoa soittaminen. Tässä tutkimuksessa pyrittiin eri työta-
poja käyttämällä ottamaan huomioon myös korvakuulolta ja ulkoa soittaminen,
vapaa säestys sekä improvisointi, jotka osittain rohkaisivat musiikin tekemiseen
ilman visuaalista osatekijää. Toisaalta tässä opetuskokeilussa painottuivat opetta-
jan opetuksessa tärkeänä pidetyt asiat esim. nuottien oppiminen. Kuvionuottien
käyttö eri opettajien opetuksessa saattaa korostaa hyvinkin erilaisia musiikillisia
lähestymistapoja, jotka eivät välttämättä liity voimakkaasti visuaalisen informaa-
tion käsittelyyn. Samalla tavoin perinteisten nuottien käytön yhteydessä saattaa
nuotinluvun ja visuaalisen näkökulman osuus korostua muiden työskentelymuo-
tojen jäädessä vähemmälle.

Eräs kysymyksenasettelu on myös pohdinnan arvoinen, vaikka siihen tuskin
voidaan perusteellisesti tässä kuitenkaan vastata. Musiikin opetuksen yhteydessä
melodian hahmottamiseksi käytetään usein käsitteitä ylös ja alas. Kuitenkaan ku-
vionuottikirjoituksessa tätä ei visuaalisena kuvana näy samalla tavalla kuin perin-
teisessä nuottikirjoituksessa. Tässä mielessä voidaan kysyä, missä määrin kuvio-
nuoteissa käytetyt värit ja symbolit sekä niistä muodostuvat symbolijaksot ovat
omiaan kuvaamaan musiikin, esimerkiksi melodian osatekijöitä? Erityisryhmien
soitonopetuksessa visuaalinen informaatio on oltava niin selkeästi esillä, jotta useim-
mat voisivat sitä seurata, joten tässä mielessä kuvionuottien merkitsemistapa pal-
velee musiikin tekemistä. Pienten lasten soitonopetuksessa, joka tähtää perintei-
sen notaation hallintaan, on oleellista mm. melodian suuntien tiedostaminen, jota
tässä tutkimuksessa opeteltiin mm. siirtämällä kuvionuotit nuottiviivastolle. Ryt-
mien osalta kuvionuottien merkitsemistapa palveli tutkimuksen tekijän mielestä
hyvin abstraktien nuottiarvojen opettelua.
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Edellä esitetystä kritiikistä huolimatta kuvionuotit palvelivat musiikin, soitto-
taidon ja symbolien käytön oppimista. Vaihtoehtoisilla symboli- ja opetusjärjes-
telmillä näyttäisi olevan positiivista vaikutusta soiton osatekijöiden oppimisessa.
Koko tutkimuksen opetuksellinen toteutus oli tutkijan mielestä onnistunut toimiva
kokonaisuus, jonka perusteella voitiin vastata tässä tutkimuksessa esitettyihin tut-
kimuskysymyksiin, ja ottaa yleisesti opetuksessa käyttöön uusi tapa opettaa pia-
nonsoittoa. Menetelmän kehittely ja opetuskäytänteiden parantaminen reflektoin-
nin kautta jatkuu kuitenkin edelleen, joten kuvionuottiopetus on jatkuvassa muu-
tostilassa.

10.3 Oppimateriaalin arviointi

Tähän toimintatutkimukseen liittyvässä opetusprojektissa oppimateriaalilla oli suuri
osuus kokeilun toteuttamisessa. Ennen kokeilun alkua oli olemassa Kaarlo Uusi-
talon (1997) ensimmäinen mullistava Kuvionuotit -soittokirja, jossa oli tuttuja
kappaleita kuvionuoteiksi kirjoitettuna. Tätä toimintatutkimusta varten tuotettiin
lisäksi uutta soittomateriaalia, jonka avulla tapahtui siirtyminen perinteiseen nuot-
tikirjoitukseen. Tuloksena syntyi oppikirja Piano Soikoon! Kuvionuoteista perin-
teiseen nuottikirjoitukseen (Vikman & Kaikkonen 1999), jota on käytetty oppikir-
jana erilaisissa opetuksellisissa tarkoituksissa. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen
oppikirjaa reflektion kautta vielä muokataan ja monipuolistetaan. Oppimateriaali
näytti opetuksellisessa mielessä toimivan hyvin niin lasten, opettajan kuin van-
hempienkin kannalta katsottuna. Jatkuvasti opetuksen edetessä oli mukana tunti-
kohtainen reflektointi, jonka perusteella oppimateriaalia tehtiin lisää tai tarvittaes-
sa korjattiin.

Ongelmaksi oppimateriaalin suhteen muodostui sen saatavuus ja materiaalin
valmistamisen monimutkaisuus. Kaikkia oppilaiden toivomia kappaleita ei ollut
kuvionuotteina saatavilla tai niitä oli liian vähän, vaikka niitä oppilaiden toivo-
musten mukaan yritettiinkin jatkuvasti tehdä lisää. Nuottien piirtämiseksi ei vielä
alussa ollut siihen tarkoitettua sovellusta, vaan tätä opetuskokeilua varten tarvitta-
vat kuvionuotit ja värinuotit jouduttiin tuottamaan yleisillä vektorigrafiikka-so-
velluksilla. Myös tekijänoikeuslaki rajoitti omalta osaltaan nuottien muuttamista
kuvionuottikirjoitukseksi. Nykyisin nuottien saatavuuden osalta tilanne on parempi
uuden Kuvionuotit -kirjan (Kaikkonen ja Uusitalo 1999a) myötä, joka saanee jat-
ko-osia. Lisäksi erilaisen oppimateriaalin valmistus on jatkuvassa kehitysproses-
sissa tietokonesovellusten ja työskentelytekniikoiden osalta.

Eräs materiaaliin liittyvä ongelma kuvionuottisoitossa on koskettimistoon ase-
tettavat tarrat. Kaikki eivät välttämättä niitä pianoihinsa halua laittaa, koska ne
saattavat vanhempien, opettajan tai oppilaiden mielestä tuntua epämiellyttäviltä
tai häiritseviltä, jos kuvionuottisoitto ei heitä koske. Lisäksi oppilaat haluavat usein
esittää kappaleitaan muualla kuin pianotunneilla ja kotona. Kaikkia soittimia ei
voi aina tarroilla varustaa eikä se aina ole mahdollistakaan. Kehitteillä onkin mo-
nia versioita koskettimiston päälle asetettavista ”retkitarroista”, joita opettaja tai
oppilaat voivat pitää mukanaan ja halutessaan nopeasti asettaa pianoon.
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10.4 Kuvionuotit musiikkikasvatuksen käytänteiden
rikastuttajana

Tämän toimintatutkimusprosessin perusteella voidaan sanoa, että kuvionuotit ovat
uusi toimiva menetelmä pianopedagogiikan ja musiikkikasvatuksen käytänteitä
ajatellen. Lisäksi muut menetelmään liittyvät kehittämishankkeet ovat osoittaneet,
että kuvionuottien sovellettavuus on hyvin joustavaa, ja näin ollen kuvionuotteja
voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Toimintatutkimuksen luonteen mukaan kehittämistyö jatkuu edelleen niin musiik-
kikasvatuksen kuin musiikkiterapeuttisenkin toiminnan piirissä. Kaikkosen ja
Uusitalon (2000) mukaan kuvionuottimenetelmän perusta on valmis, mutta sen
monipuoliseen hyödyntämiseen tähtäävä kehitystyö on kesken, ja tulevaisuuden
hankkeita ovat varhaiskuntoutukseen ja -kasvatukseen liittyvät projektit, erityis-
ryhmille suunnattujen opetus- ja kuntoutusmallien sekä soitinten suunnittelu, ku-
vionuottien käyttö laajasti eri soitinten soitossa, opetukseen ja terapiaan liittyvien
etenemismallien luominen, uuden materiaalin luominen sekä koulutustoiminta.

Pianonsoiton opetusta ajatellen tässä tutkimuksessa on esitelty ensimmäisten
kokeilujen tuloksia kuvionuottimenetelmän soveltamisesta soitonopetukseen. Jat-
kuvasti käytänteet ovat opetusprosessien myötä muuttuneet, ja kuvionuottien tule-
va kehittäminen liittyy toimintamuotojen parantamiseen siten, että ne koskisivat
laaja-alaisesti soittajan musiikillisia taitoja. Tämä koskee niin kuvionuottisoittoon
liittyviä työtapoja kuin opetuksessa käytettävää nuottimateriaalia. Yhteissoittoa,
luovaa toimintaa ja musiikin teoriaa ajatellen kuvionuotit antavat uusia mahdolli-
suuksia kehittää oppilaan musiikillisia valmiuksia.

 Vaikka kuvionuotit ovat jo saaneet runsaasti tilaa erilaisissa opetuskäytänteis-
sä, ei uuden toimintamallin hyväksyminen ja käyttöönotto ole aina yksiselitteistä
ja mutkatonta. Voidaanko ja täytyykö kuvionuotit ja opetuksen erilaiset arvope-
rustat hyväksyä kritiikittömästi? Jenningsin ja Grahamin (1996) mukaan postmo-
derni ajattelu ei enää sisällä käsitystä universaaleista totuuden kriteereistä, vaan
sen asian hyväksymisen, että tapahtumille on useita erilaisia tulkintoja ja malleja,
sillä jokainen tarina heijastaa omaa tapaansa organisoida ja ymmärtää sosiaalista
maailmaa. Musiikkikasvatuksen alalla vallitsee useita arvoperusteita opetuksen
taustalla. Eri soitonopetusmenetelmät pitävät sisällään omanlaisia ajatus- ja arvo-
mallejaan, ja toiminnan tavoitteet voivat erota joskus suurestikin toisistaan. Kem-
misin (1996) mukaan oleellista on myötävaikuttaa kasvatuksellisten sosiaalisten
käytänteiden parantamiseen, mikä vaatii jokaisen opettajan ja oppijan, kehittäjien
sekä vaikuttajien osallistumista kasvatuksellisten käytänteiden uudelleen muok-
kaamiseen ja ongelmien parantamiseen. Toivottavasti kuvionuotit voivat olla yksi
tapa parantaa opetuksellisia käytänteitä opettajien yhteistyön, kommunikaatioväy-
lien sekä käytännön toiminnan kautta. Tällä ei haluta väittää kuvionuottien olevan
vastaus kaikkeen, vaan oleellista on, että opettajalla olisi erilaisia mahdollisuuksia
toteuttaa työtään oppilaiden musiikillisten ilmaisukanavien rikastuttamiseksi.
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Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa on käynnissä useita erilaisia pro-
jekteja kuvionuottimenetelmän kehittämiseksi. Kuvionuotit ja niiden käyttö ope-
tuksessa sekä terapiassa on jatkuvan kokeilun kohteena, joten tämä toimintatutki-
musprosessi näyttäisi olevan yksi sykli isommassa kehitysprosessissa.
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 Liitteet

LIITE 1

LOPPUARVIOINTI: JOULUKUU 1999

HYVÄT OPPILAIDEN VANHEMMAT!

Tutkimuksen tiivis seurantavaihe on nyt päättymässä. Lämmin kiitos teille van-

hemmille siitä, että lapsenne osallistui tähän pianonsoiton opetuksen kehitystyö-

hön ja että saan käyttää keräämääni aineistoa väitöskirjatyöhöni. Ilman teitä ja

oppilaita tämä tärkeä Kuvionuottimenetelmän kehittäminen ei olisi ollut mahdol-

lista. Toivottavasti lapsenne on ollut tyytyväinen harrastukseensa. Tutkimuksen

raportointivaiheessa nimet tullaan muuttamaan, joten tästä ei tarvitse kantaa huol-

ta. Näin lopuksi haluaisin vielä tietää teidän mielipiteitänne tästä puolentoista vuo-

den harrastuksesta ja lapsenne harrastuksen etenemisestä.

Terveisin Kirsi Vikman

1. Tietoja soittajasta

• Nimi:

• Ikä tämän soittoharrastuksen alussa (elokuu 1998) ja lopussa (joulukuu 1999):

• Koulu ja luokka, päiväkoti tai muu oppilaitos:

• Muuta:

2. Miksi tai miten tämä soittoharrastus aloitettiin?
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3. Kuvaile oppilaan seuraavia pianonsoittoon liittyviä tietoja ja taitoja tämän 1 ½

vuoden harrastuksen jälkeen:

• Kuvionuottien lukutaito:

• Tavallisten nuottien lukutaito:

• Soiton yleinen sujuvuus:

• Omien laulujen ja sävellysten tekeminen:

• Opitut suosikkikappaleet:

• Yleinen käsitys musiikista ja soittamisesta:

4. Miten oppilas on suhtautunut harrastukseensa (motivaatio, harjoittelu yms.)?

5. Mitä sanoisit lapsenne opettaja-oppilassuhteesta?
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6. Onko soittoharrastuksessa jotain sellaista, josta oppilas pitää erityisesti tai ei

lainkaan?

7. Mitä mieltä olette opetuksessa käytetystä nuottimateriaalista?

8. Mikä on mielestänne kuvionuottien osuus tässä soittoharrastuksessa?

9. Kuvaile vähintään kaksi asiaa, jotka ovat jääneet mieleesi tämän puolentoista

vuoden aikana tähän soittoharrastukseen liittyen:

10. Tämän haluaisin vielä kertoa:

Olisi hauskaa jatkossakin seurata soittoharrastuksen etenemistä ja haluaisin toi-

mittaa valmiin tutkimuksen teille sen valmistuttua (jos haluatte), joten laittaisitko

vielä yhteystietosi (nimi, osoite, puh.) tähän loppuun!

Suuret kiitokset vaivannäöstänne ja hyvää joulua koko perheelle!
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LIITE 2

RYHMÄHAASTATTELU / KESKUSTELU joulukuu 1999

1. TIETOJA LAPSESTA:

• Nimi ja ikä

• Luonne

• Muut harrastukset

2. SOITTOHARRASTUKSEN ALOITTAMINEN:

• Sisarusten vaikutus

• Kuvionuottien osuus

3. 1 ½ VUODEN AIKANA OPITUT ASIAT:

• Yleinen kysymys

• Kuvionuoteista soittaminen

• Tavallisista nuoteista soittaminen ja musiikin teoria yleensä

• Motoriikka ja soiton sujuvuus

• Ulkoa soittaminen

• Omat sävellykset > onko tehty kotona, jos miten?

• Yleinen asenne musiikkiin

4. HARJOITTELU

5. ASENNE

6. HARRASTUKSEN MERKITYS LAPSELLE

7. KUVIONUOTTIEN YLEINEN MERKITYS

8. PIANONSOITOSSA VAADITTAVIA TAITOJA

> Mikä on kuvionuottien suhde näihin taitoihin?

9. MIKÄ OLI HUONOA? Parannusehdotuksia

10. MIKÄ OLI PARASTA?

11. LOPPUKOMMENTTI
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LIND A
Pianonsoiton osa-alueiden osuus soittotunneilla kuvionuottiopetuksessa Tuntie n lukum ä ärä 47 kpl

T un t i1 T un t i2 T un t i3 T un t i4 T un t i5 T un t i6 T un t i7 T un t i8 T un t i9 T un t i10 T un t i11 T un t i12 T un t i13 T un t i14 T un t i15 T un t i16 T un t i17

x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x
x x x x

T un t i18 T un t i19 T un t i20 T un t i21 T un t i22 T un t i23 T un t i24 T un t i25 T un t i26 T un t i27 T un t i28 T un t i29 T un t i30 T un t i31 T un t i32 T un t i33 T un t i34

x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x

T un t i35 T un t i36 T un t i37 T un t i38 T un t i39 T un t i40 T un t i41 T un t i42 T un t i43 T un t i44 T un t i45 T un t i46 T un t i47 Yhte e n s ä
%-

jak au m a

x x x x x x x x x x x x x 47 100  %
x x x x x x x x x x x x x 47 100  %
x x x x x x x 24 51 %

x x 14 30 %
Sum m a 132

Soitonopetuksen työtapo jen käyttö soittotunneilla kuvionuottiopetuksessa

T un t i1 T un t i2 T un t i3 T un t i4 T un t i5 T un t i6 T un t i7 T un t i8 T un t i9 T un t i10 T un t i11 T un t i12 T un t i13 T un t i14 T un t i15 T un t i16 T un t i17

x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x

x x x
x x x x x x x

x x
x x x x x x x x

T un t i18 T un t i19 T un t i20 T un t i21 T un t i22 T un t i23 T un t i24 T un t i25 T un t i26 T un t i27 T un t i28 T un t i29 T un t i30 T un t i31 T un t i32 T un t i33 T un t i34

x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x
x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

T un t i35 T un t i36 T un t i37 T un t i38 T un t i39 T un t i40 T un t i41 T un t i42 T un t i43 T un t i44 T un t i45 T un t i46 T un t i47 Yhte e n s ä
%-

jak au m a

x x x x x x x x x x x x x 47 100  %
x x x 18 38 %

x x 9 19 %
x x x x x x x 23 49 %

2 4 %

x x x x x x 29 62 %
Sum m a 128

Ulk o a s o it tam in e n  ja e s iin tym ine n

Os a-alue e t

Nuo t in lu k u
T e k n iik k a ja tu lk in ta
Im p r o vis o in ti ja vapaa s äe s tys

T yö tavat

Soittam in e n
L au lam ine n

Os a-alue id e n  k e s k i-
n äine n  jak aum a

36 %
36 %
18 %
11 %

100 %

Kuu n te lu

Luova to im in ta
L iik u n ta
M u s iik in  te o r ian h ar jo ituk s e t

Os a-alue id e n  k e s k i-
n äine n  jak aum a

37 %
14 %
7 %

18 %
2 %

23 %
100 %
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S A M P O

P ia n o n s o ito n  o s a -a lu e id e n  o s u u s  s o itto tu n n e illa  k u v io n u o ttio p e tu k s e s s a T u n tie n  lu k u m ä ä r ä 4 9  k p l

Os a-a lu e e t T u n ti1 T u n ti2 T u n ti3 T u n ti4 T u n ti5 T u n ti6 T u n ti7 T u n ti8 T u n ti9 T u n ti10 T u n ti11 T u n ti12 T u n ti13 T u n ti14 T u n ti15 T u n ti16 T u n ti17 T u n ti18

Nu o tin lu k u x x x x x x x x x x x x x x x x x x
T e k n iik k a  ja  t u lk in ta x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Im p r o v is o in ti j a  v a paa  
s äe s tys x x x x x x x x x
Ulk o a  s o itt am in e n  ja  
e s iin tym in e n x x x x x x x

T u n ti19 T u n ti20 T u n ti21 T u n ti22 T u n ti23 T u n ti24 T u n ti25 T u n ti26 T u n ti27 T u n ti28 T u n ti29 T u n ti30 T u n ti31 T u n ti32 T u n ti33 T u n ti34 T u n ti35 T u n ti36

x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

T u n ti37 T u n ti38 T u n ti39 T u n ti40 T u n ti41 T u n ti42 T u n ti43 T u n ti44 T u n ti45 T u n ti46 T u n ti47 T u n ti48 T u n ti49 Yh t e e n s ä

x x x x x x x x x x x x x 4 9
x x x x x x x x x x x x x 4 9

x x 2 5
x 8

S u m m a 1 3 1

S o ito n o p e tu k s e n  ty ö ta p o je n  k ä y ttö  s o itto tu n n e illa  k u v io n u o ttio p e tu k s e s s a

T yö tavat T u n ti1 T u n ti2 T u n ti3 T u n ti4 T u n ti5 T u n ti6 T u n ti7 T u n ti8 T u n ti9 T u n ti10 T u n ti11 T u n ti12 T u n ti13 T u n ti14 T u n ti15 T u n ti16 T u n ti17 T u n ti18

So it tam in e n x x x x x x x x x x x x x x x x x x
L au lam in e n x
Ku u n t e lu x x
L u o va  t o im in t a x x x x x x x x
L iik u n t a
M u s iik in  te o r ian  
h ar jo it u k s e t x x x x x x x x x x x x x x

T u n ti19 T u n ti20 T u n ti21 T u n ti22 T u n ti23 T u n ti24 T u n ti25 T u n ti26 T u n ti27 T u n ti28 T u n ti29 T u n ti30 T u n ti31 T u n ti32 T u n ti33 T u n ti34 T u n ti35 T u n ti36

x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

T u n ti37 T u n ti38 T u n ti39 T u n ti40 T u n ti41 T u n ti42 T u n ti43 T u n ti44 T u n ti45 T u n ti46 T u n ti47 T u n ti48 T u n ti49 Yh t e e n s ä

x x x x x x x x x x x x x 4 9
3
2

x x 2 4
0

x x x x x x x x x 4 1
S u m m a 1 1 9

8 4  % 3 4  %
1 0 0  %

4 9  % 2 0  %
0  % 0  %

6  % 3  %
4  % 2  %

1 0 0  %

% -jak au m a
Os a-a lu e id e n  
k e s k in ä in e n  

jak au m a
1 0 0  % 4 1  %

1 6  %

Os a-a lu e id e n  
k e s k in ä in e n  

jak au m a
3 7  %
3 7  %
1 9  %
6  %

% -jak au m a

1 0 0  %
1 0 0  %
5 1  %
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P IANO RY HM Ä

P ian on so ito n  osa -a lu e id en  os uu s s o itto tun ne illa  ku vio nu ottiop etuks essa Tuntie n  lukum ä ä rä 46 kp l

Os a-a lu e e t T u n ti1 T u n ti2 T u n ti3 T u n ti4 T u n ti5 T u n ti6 T u n ti7 T u n ti8 T u n ti9 T u n ti10 T u n ti11 T u n ti12 T u n ti13 T u n ti14 T u n ti15 T u n ti16 T u n ti17

Nu o tin lu k u x x x x x x x x x x x x x x x x x
T e k n iik k a  ja  tu lk in t a x x x x x x x x x x x x x x x x x
Im p r o vis o in t i j a  vapa a  s ä esty s x x x x x x x
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