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1 Johdanto 
 

Musiikilla on merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin. Sen avulla voidaan vaikuttaa 

positiivisesti muun muassa oppilaiden psykososiaaliseen kehitykseen, tarkkaa-

vaisuuden kehittymiseen ja kehon hallinnan kykyihin (Saarikallio 2009; Huotilai-

nen & Putkinen 2008, 214; Hairo-Lax & Muukkonen 2013, 42). Lisäksi musiikkia 

voidaan käyttää muidenkin kuin musiikillisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Aho-

nen 1993, 22). Musiikin ja muun luovan toiminnan avulla oppimisesta on mahdol-

lista tehdä elämyksellistä ja nautinnollista, mikä mahdollistaa hyvää oppimista 

(Ruismäki 1998, 32–33). Opetussuunnitelman täydentäminen taito- ja taideai-

neilla voi parantaa oppilaiden menestystä myös muissa oppiaineissa (Puurula 

2998, 17).  Huolimatta siitä, että Suomessa opetus on perinteisesti järjestetty op-

piainejakoisesti opetuksen eheyttäminen ei ole uusi asia. Jo 1930-luvun opetus-

suunnitelmassa puhuttiin oppiaineiden irrallisuuden aiheuttamasta tosiasialli-

sesta elämästä irrallisesta koulun elämästä. Tämän kuilun umpeen kuromiseksi 

ehdotettiin oppiainerajat häivyttävää opetusta. (Kangas, Kopisto & Krokfors 

2015.) Kuitenkin lähes sata vuotta myöhemmin kouluissamme edelleen opete-

taan pääosin oppiainejakoisesti (Cantell 2015, 12).  

 

Musiikki on ollut aina tärkeässä roolissa omassa elämässäni. Olen saanut opis-

kella alakoulussa musiikkiin vihkiytyneen luokanopettajan johdolla, käynyt ylä-

koulun musiikkipainotteisesti ja opiskellut musiikkia sekä nuoruudessani että ai-

kuisiällä musiikkiopistossa. Luokanopettajaopintojeni yhteydessä suoritin musii-

kin lyhyen sivuaineopintomäärän, ja työskentelen opintojeni ohessa kuoronjohta-

jana. Musiikki on myös asia, jonka itse haluaisin tuoda osaksi päivittäistä opetus-

tani. Siemen tähän tutkimukseen kylvettiin jo ensimmäisenä opintovuotenani luo-

kanopettajaopintoihin kuuluvan pakollisen musiikinkurssin aikana. Havaitsin, että 

suurelle osalle opiskelutovereitani musiikki ei näyttäytynyt vastaavanlaisena in-

nostuksen lähteenä. Päinvastoin suurin osa koki musiikin opettamisen tulevassa 

työssään vastenmielisenä, jopa pelottavana riittämättömien taitojensa vuoksi. 

Suomen (2019) tutkimuksen mukaan ongelma koskee suurinta osaa luokanopet-

tajaopiskelijoita. Voidaankin pohtia, missä määrin musiikki näyttäytyy alakoulu-

laisten päivittäisessä opetuksessa. 
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Tein kandidaatin tutkielmani musiikinopetuksesta ja opetuksen eheyttämisestä 

musiikin avulla alakoulussa. Alkuopetuksessa opetuksen eheyttäminen musiikin 

avulla koetaan luontevana, ja halusinkin tietää, miten tilanne muuttuu ylemmille 

luokille siirryttäessä. Kandidaatintutkielmassani tutkin asiaa yleisesti alakoulu-

kontekstissa. Tässä tutkimuksessa tarkastelen opetuksen eheyttämistä musiikin 

avulla erityisesti peruskoulun vuosiluokilla 3–6 luokanopettajien näkökulmasta. 

Koska aiheesta on tehty tutkimusta sangen vähän, olen pyrkinyt luomaan teo-

riapohjaa niistä lähtökohdista, jotka vastaavat tutkimusintressiäni, ja koonnut 

näitä aihealueita kokonaisuudeksi. Teoreettisena viitekehyksenä eheyttämisen 

tapojen tarkastelulle toimivat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

2014 nimetyt horisontaalisen eheyttämisen tavat (POPS 2014) sekä Breslerin 

(1995) integrointityylit. Näiden lisäksi tuon tarkasteluun DiDomenicon (2017) nä-

kökulman opetuksen eheyttämiseen. Perustelen myös aiemman tutkimuksen va-

lossa mitä hyötyjä musiikin opetuksella ja integroimisella muuhun opetukseen 

voidaan saavuttaa, sekä tarkastelen opetuksen eheyttämisen mahdollisuuksia 

luokanopettajan näkökulmasta.  
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2 Teoreettinen tausta 
 

Tässä luvussa käsittelen opetuksen eheyttämiseen liittyviä tekijöitä. Aloitan mää-

rittelemällä tutkimukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Tämän jälkeen tarkastelen 

opetuksen eheyttämistä opetussuunnitelmatasolla sekä esittelen opetuksen 

eheyttämiseen liittyvää tutkimusta. Tuon esiin myös eheyttämisen teoreettisia vii-

tekehyksiä, joiden valossa tarkastelen tutkimusaineistoani. Syvennyn lisäksi ope-

tuksen eheyttämiseen musiikkioppiaineen näkökulmasta tarkastelemalla musii-

kin roolia peruskoulun vuosiluokilla 3–6 vuoden 2014 perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden ja musiikin hyötynäkökulman valossa. Lopuksi pohdin 

myös luokanopettajan valmiuksia opetuksen eheyttämiseen musiikin avulla. 

 

 

2.1 Eheyttäminen ja integraatio - katsaus käsitteisiin 

 
Integraatio 
 

Eheyttämistä ja integraatiota käsitellään usein samoissa yhteyksissä. Toisinaan 

ne koetaan jopa synonyymeinä toisilleen (Salonen 1988, 6). Puurulan (1998) mu-

kaan integrointi käsittää kuitenkin muutakin kuin eheyttämisen. Integroinnilla vii-

tataan asioiden liittämiseen toisiinsa. Tällöin yhdistettäviä elementtejä voivat olla 

esimerkiksi opetussuunnitelmat, oppisisällöt tai opetusmenetelmät (Ruokonen 

2017, 307). Periaatteena on, että yhdistettävät asiat tukevat toisiaan siten, että 

niiden avulla on mahdollista laajentaa näkemystä ja ymmärrystä (Ruismäki 1998, 

34). Integroinnin mukainen yhdistäminen tai yhtenäistäminen onkin eheyttämi-

seen pyrkivää toimintaa (Puurula 1988, 15; Ruokonen 2017, 314–315).  On kui-

tenkin huomattava, että integraatio ei automaattisesti johda toiminnan eheytymi-

seen (Kaikkonen & Lindh 1990, 4). Mikäli integraatio jää mekaaniseksi yhdiste-

lyksi, jäävät eri tieteenalojen tiedot irrallisiksi. Yhteisen ymmärryksen luominen 

edellyttää eri aineiden opettajien yhteistyötä opetuksen kaikissa vaiheissa (Can-

tell 2015, 14). 

 

Suomessa opetus järjestetään pääosin oppiainejakoisesti (Cantell 2015, 12). On 

kuitenkin huomattava, että itse oppiaineetkin voivat olla integroituja. Ne voivat 
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itsessään muodostua eri taustatieteistä, tai eri oppiaineet voivat olla integroituina 

yhdeksi oppiaineeksi, kuten esimerkiksi erilaisista luonnontieteellisistä oppiai-

neista koostettu ympäristöoppi. (Niemelä 2019, 472.) Ruismäki (1998, 41) nostaa 

esiin integraation roolin opetettavien aiheiden monipuolistajana; tieto ei näyttäydy 

todellisuudesta irrallisena vaan eri ilmiöiden tieteidenväliset luonnolliset yhteydet 

tulevat näkyviin. Integroinnin ajatellaankin vaikuttavan positiivisesti oppilaan ko-

konaiskehitykseen (Puurula 1998, 13).  

 

Eheyttäminen 

 

Niemelä (2018) puhuu eheyttämisestä sateenvarjokäsitteenä. Eheyttämisellä 

voidaankin tarkoittaa esimerkiksi persoonan, opetuksen tai koulupäivän eheyttä-

mistä, opetuksen ja kasvatuksen eheyttämistä, tiedon ja toiminnan tai työtapojen 

eheyttämistä (Hellström 2008, 55–56; Halinen & Jääskeläinen 2015, 25). Hell-

ström (2008, 55) puhuu irrallisten palojen kokoamisesta yhteen. Siinä missä irral-

liset palat eivät näyttäydy ymmärrettävinä, muodostuu paloista yhdessä ymmär-

rettävä, eheä kokonaisuus (Cantell 2015, 11).  

 

Eheyttämisen käsite juontaa juurensa sanoista ehyt tai eheä. Opetuksen eheyt-

tämisen kontekstissa kyse onkin eheän, kokonaisvaltaisen käsityksen saavutta-

misesta opiskeltavana olevasta aiheesta. (Cantell 2015, 14; Ruokonen 2017, 

314.) Eheyttämisellä voidaan tarkoittaa oppiaineen sisällä tapahtuvaa toimintaa 

tai oppiaineiden välistä toimintaa (Niemelä 2018). Jälkimmäisessä tapauksessa 

tarvitaan tieteenalojen, koulussa oppiaineiden, välistä integraatiota, jonka edelly-

tyksenä on usein yhteistyö eri aineiden opettajien välillä (Cantell 2015, 14). Ylei-

sesti eheyttämisellä tarkoitetaan usein kokonaisvaltaista, erilaisia rajoja ylittävää 

opiskelua (Niemelä 2018). 

 

Opetuksen eheyttäminen 

 

Opetuksen eheyttämisellä tarkoitetaan eri oppiaineiden oppisisältöjen jäsentä-

mistä laajoiksi ja pedagogisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi. Opetuksen eheyttä-

mistä on perusteltu lapselle ominaisella tavalla hahmottaa maailma kokonaisuuk-

sina. Tällöin myös opetuksen järjestäminen kokonaisuuksina oppiainejakoisen 
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opetuksen sijaan auttaisi lasta oppimaan ja ymmärtämään ilmiöitä laajemmin. 

Samalla oppisisällöt sidottaisiin paremmin lasten kokemusmaailmaan tehden 

niistä samalla merkityksellisempiä. (Hellström 2008, 55; Kangas, Kopisto & Krok-

fors 2015, 39.) Usein myös opetuksessa tutkittavat ilmiöt ovat monimutkaisia, jol-

loin niiden hahmottamista helpottaa asian lähestyminen eri oppiaineiden kautta 

(Lonka, Hietajärvi, Hohti, Nuorteva, Rainio, Sandström, Vaara & Westling 2015, 

50). Oppiainejakoisen opetuksen sen sijaan on kritisoitu tuottavan lapsille sirpa-

leista maailmankuvaa (Juuti, Kairavuori & Tani 2015, 77). Tieteelliseen tietoon 

nojautuviin oppiaineisiin pohjautuvassa eheyttävässä opetuksessa opitut koko-

naisuudet kuvaavat maailmaa mahdollisimman todenmukaisesti kulloinkin voi-

massa olevan tietokäsityksen mukaan (Komulainen & Leijamaa 2019, 292). Tä-

män tutkimuksen kontekstissa opetuksen eheyttämisellä tarkoitetaan nimen-

omaan opettamista yli ainerajojen. 

 

Opetuksen sisällön eheyttämistä voidaan perustella monella tapaa. Nykymaail-

massa tiedon ajatellaan olevan alati muuttuvaa, dynaamista. Eheyttämisen kat-

sotaan vastaavan tähän tiedonkäsitykseen. Eheyttämistarvetta on myös perus-

teltu lapsen kokonaisvaltaisella tavalla hahmottaa maailmaa. Oppiainejako vas-

taa aikuisen logiikkaa, mutta lapsi tarkastelee asioita luonnollisina kokonaisuuk-

sina. Opetuksen sisällön eheyttäminen on myös ominainen suuntaus oppilaskes-

keiselle koululle. (Hellström 2008, 55.) Arkielämässä integroidaan ja hyödynne-

tään kaikesta tehdystä koottua tietoa ja kokemuksia. Eheytetyn opetuksen avulla 

myös koulutyö on mahdollista tuoda lähemmäs jokapäiväistä elämää. (May 2018, 

23.) 

 

Eheyttävän opetuksen avulla on mahdollista lisätä oppilaiden tasaveroisuutta ja 

osallisuutta. Tiedonalojen toisiaan täydentävien suhteiden, yhteisten sisältöjen, 

teemojen, käsitteiden tai muiden yhteyksien löytämisen kautta oppimisesta voi 

tulla merkityksellisempää ja mielekkäämpää, mikä lisää oppilaiden motivaatiota 

ja sitoutumista koulutyöhön (May 2018, 23–24). Eheyttämisen avulla oppilaille 

muodostuu syvempi ymmärrys niin opittavasta asiasta kuin eheyttämisessä mu-

kana olevista oppiaineistakin (Ruokonen 2017, 314; Munroe 2015, 14). 
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Eheyttämistä voidaan toteuttaa lukuisin eri tavoin aina yksittäisen oppitunnin ai-

kana tapahtuvasta pienimuotoisesta eheyttämisestä kaiken opetuksen eheyttä-

vään kokonaisopetukseen saakka (Halinen & Jääskeläinen 2015, 26). Ainejakoi-

suus ja eheyttäminen nähdään usein toistensa vastakohtina, mutta suotta; ne ei-

vät ole toisiaan poissulkevia, vaan niitä on mahdollista toteuttaa samanaikaisesti 

(Niemelä 2018; Komulainen & Leijamaa 2019, 277; Juuti, Kairavuori & Tani 2015, 

81). Opetuksen sisällön eheyttäminen voidaan jakaa vertikaaliseen ja horison-

taaliseen eheyttämiseen: oppiaineen sisäiseen tai oppiaineiden väliseen eheyt-

tämiseen. Tarkastelen näitä tapoja tarkemmin teoreettisten mallien yhteydessä 

luvussa 2.5. 

 

Eheyttävää opetusta koskevaa tutkimusta on saatavilla vähän. Kuitenkin suoma-

laisissa kouluissa tehdyissä opetuskokeiluissa on saatu rohkaisevia tuloksia 

(esim. Karsikas & Karsikas 1988; Sarkkinen & Kauppi 1988; Husso 1988; Kaik-

konen & Lindh 1990; Komulainen & Leijamaa 2019). Kokonaisopetuksen on ha-

vaittu johtavan oppilaiden kykyyn hahmottaa ja tutkia kokonaisuuksia (Sarkkinen 

ja Kauppi 1988). Kokeilut ovat vaikuttaneet ryhmien sosiaaliseen yhteneväisyy-

teen ja eheyteen positiivisesti: oppilaiden osallisuus ja vastuunotto ovat lisäänty-

neet (Karsikas & Karsikas 1988; Kaikkonen & Lindh 1990). Oppilaat ovat koke-

neet kokonaisopetuksen frontaaliopetusta mielekkäämmäksi ja motivoivammaksi 

(Sarkkinen & Kauppi 1988; Husso 1988; Kaikkonen & Lindh 1990). Erityisesti 

toiminnalliset työtavat on koettu mielekkäiksi ja oppimista syventäviksi (Husso 

1988; Kaikkonen & Lindh 1990). Lisäksi oppilaat ovat jaksaneet työskennellä pa-

remmin, kun opetus ei ollut sidottua tunneittain vaihtuviin aineisiin ja kaavamai-

seen minuuttiaikatauluun (Karsikas & Karsikas 1988). Myös kokeiluihin osallistu-

neet opettajat ja opetusharjoittelijat ovat kokeneet kokonaisajankäytön ja toimin-

nan mielekkääksi (Sarkkinen & Kauppi 1988). Kokonaisopetus on tuonut opetta-

jille paljon haasteita, mutta myös virikkeitä, ja lisännyt itsetuntemusta (Karsikas 

& Karsikas 1988). Myös kokeiluun osallistuneet opetusharjoittelijat olivat tyytyväi-

siä erityisesti kokeilun lisäämään yhteistyöhön sekä opetustapahtumien laajene-

miseen ja syventymiseen (Husso 1988; Kaikkonen & Lindh 1990). 
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Komulainen ja Leijamaa (2019) ovat tutkineet eheyttämistä evoluutioteoreettisen 

kokonaisopetuksen avulla. Heidän mukaansa evoluutioteoreettinen kokonais-

opetus pystyy vastaamaan nykyaikaisen opetussuunnitelman haasteisiin laaja-

alaisuudellaan ja joustavuudellaan. Se mahdollistaa opettajan ja oppilaiden yh-

teissuunnittelun, ja sen avulla on mahdollista nostaa oppilaiden mieliin koulun 

ulkopuolella omaksuttuja asioita, jotka muuten voisivat jäädä hiljaiseksi tiedoksi. 

(Komulainen & Leijamaa 2019, 284, 289–291.) 

 

 

2.2 Eheyttäminen Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa 

 

Opetuksen eheyttäminen ei ole uusi asia vaan sillä on Suomessa pitkät perinteet. 

Etenkin eheyttämiseen tähtäävää oppiaineiden integrointia on toteutettu jo 1900-

luvun alusta saakka (Komulainen & Leijamaa 2019, 275).  Vaikka koulutyön 

eheyttämistä on pidetty tarpeellisena ja se on kirjattu useisiin opetussuunnitel-

miin, on sen toteutuminen jäänyt vajavaiseksi. (Niemelä 2019, 466–468.) Eheyt-

täminen on näyttäytynyt Suomen kouluhistoriassa useina aaltoina, mikä kertoo-

kin sen toteuttamiseen liittyvästä haastavuudesta (Niemelä 2018). Yksittäisen 

opettajan kannalta tilanne on erityisen hankala, sillä eheyttävään opetukseen liit-

tyviä haasteita on tutkittu huomattavan vähän eikä didaktista kirjallisuuttakaan ole 

juuri saatavilla (Niemelä 2019, 470). 

 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa eheyttämisen 

haasteeseen pyrittiin vastaamaan määrittelemällä seitsemän aihekokonaisuutta, 

joissa yhdistettiin eri oppiaineiden samaa asiaa koskevia sisältöjä (Niemelä 2018; 

Hellström 2008, 11). Tavoitteena oli käsitellä aihekokonaisuuksien teemoja kai-

kissa oppiaineissa ns. läpäisyperiaatteella. Aihekokonaisuuksien käsittely jäi kui-

tenkin usein vajavaiseksi, eikä niiden toteuttaminen lisännyt oppiaineiden yhteis-

työtä (Halinen & Jääskeläinen 2015, 24; Cantell 2015, 12). Vaikka läpäisyperi-

aate mahdollistaisi koko opettajakunnan syvällisen yhteistyön, johtaa se usein 

tilanteeseen, jossa vastuu toteutuksesta ei ole kenenkään harteilla (Lonka ym. 

2015, 50). Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(POPS 2014) aihekokonaisuuksien tilalle astuivat monialaisuutta ja eheyttämistä 
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oppiainejakoisuuden sijaan entistä enemmän painottavat monialaiset oppimisko-

konaisuudet. Tavoitteena oli vastata kansainväliseen kriittisen tiedonmuodostuk-

sen trendiin, jossa korostuu ”miten?” ja ”miksi?” ajattelu perinteisen ”mitä?” ajat-

telun sijaan (Krokfors 2017, 250). Opetussuunnitelman perusteissa näkyvässä 

roolissa on eheyttämisen ohella oppimisen yhteisöllisyys (emt. 260). Seuraavaksi 

esittelen tarkemmin monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä muita uusimman 

opetussuunnitelman perusteiden eheyttämiseen liittyviä teemoja.  

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan eheyttäminen 

liittyy olennaisesti perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaan toimintakulttuuriin. 

Kun oppilaat ymmärtävät opiskeltavien asioiden välisiä suhteita ja riippuvuuksia, 

auttaa se heitä jäsentämään tietoja ja taitoja kokonaisuuksiksi. Olennaisena 

osana eheyttävää toimintaa on vuorovaikutus toisten kanssa. Jotta kaikilla oppi-

lailla olisi mahdollisuus tutkivaan työskentelyyn ja kokonaisuuksien hahmottami-

seen, on opetussuunnitelman perusteissa velvoitettu opetuksen järjestäjiä sisäl-

lyttämään lukuvuoteen vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus. (POPS 

2014, 31.) Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kirjaamisella opetussuunnitel-

man perusteisiin haluttiin myös velvoittaa kouluja oppiaineiden väliseen yhteis-

työhön ja luomaan myös tähän tarvittavat rakenteet (Halinen & Jääskeläinen 

2015, 24).  

 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa velvoitetaan kaikkia oppi-

aineita olemaan kokonaisuuden edellyttämällä tavalla mukana vuorollaan (POPS 

2014, 32). Tämän tutkimuksen kontekstissa huomio kiinnittyy erityisesti musiik-

kioppiaineen mukanaoloon mahdollisissa monialaisissa oppimiskokonaisuuk-

sissa. Oppimiskokonaisuuksissa opiskeltavat teemat ovat koulujen valittavissa 

hyödyntäen olemassa olevien oppiaineiden sisältöjä niin, että teemaan liittyvistä 

eri oppitunneista muodostuu ehyt kokonaisuus (Cantell 2015, 12). Opetuksen jär-

jestäjä saa myös itse päättää miten eheyttäminen toteutetaan (POPS 2014, 33).  
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Laaja-alainen osaaminen 
 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien lisäksi POPS 2014 sisältää seitsemän 

kaikkia oppiaineita leikkaavaa laaja-alaisen oppimisen tavoitetta. POPS 2014 

määrittelee laaja-alaisen osaamisen seuraavasti: “Laaja-alaisella osaamisella 

tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa koko-

naisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen 

edellyttämällä tavalla (POPS 2014, 20).” Niemelä (2019, 472) rinnastaa nämä 

tavoitteet sekä edellisen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin että vuoden 

1970 opetussuunnitelman perusteissa mainittuihin läpäisyperiaatteisiin. Tarvetta 

laaja-alaiseen osaamiseen voidaan perustella tulevaisuuden taitoihin lukeutuvilla 

tiedon- ja taidonalojen ylittävällä ja yhdistävällä osaamisella (POPS 2014, 20). 

 

Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet ovat monin paikoin kytköksissä toisiinsa. Ne 

pyrkivät omalta osaltaan yhdistämään opetussuunnitelman sisältöjä sekä tuke-

maan oppilaiden kokonaisvaltaista kasvamista ihmisenä (Niemelä 2019, 472; 

POPS 2014, 20). Tämän tutkimuksen kontekstissa laaja-alaisen osaamisen ta-

voitteita tarkastellaan musiikkioppiaineen kautta. Jotta laaja-alaiset tavoitteet tu-

lisivat huomioiduiksi opetusta järjestettäessä, on ne huomioitu myös kunkin oppi-

aineen tavoitteissa ja keskeisten sisältöalueiden määrittelyssä. (POPS 2014, 20.) 

Monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla on erityinen rooli laaja-alaisen osaamisen 

kehittämisessä (emt, 31). 

 

Eheyttämisen toteuttaminen 
 

Kuten edellä jo todettiinkin, päätösvalta eheyttämisen toteutustavasta on opetuk-

sen järjestäjällä. Siihen, millä tavalla eheyttämistä toteutetaan tai mikä on eheyt-

tämisen kesto vaikuttavat opetuksen tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet. Eheyttä-

mistä voidaankin toteuttaa yksittäisistä teemapäivistä lähtien kaiken opetuksen 

eheytettynä toteutettuun kokonaisopetukseen (POPS 2014, 31). Tällaisella ope-

tussuunnitelman väljyydellä pyritään turvaamaan opetuksen järjestäjille ja opet-

tajille pedagoginen vapaus eheyttämisen laajuuden ja tapojen suhteen (Juuti, 

Kairavuori & Tani 2015, 83).     Eheyttämisen tapoja esittelen tarkemmin luvussa 

2.5. 
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Opetussuunnitelman painon siirtyminen integroituviin oppimiskokonaisuuksiin ei 

kuitenkaan tarkoita oppiainejakoisuuden hylkäämistä, vaan ennemminkin didak-

tisen näkemyksen laajentamista (Krokfors 2017, 254). Vuoden 2014 opetussuun-

nitelman perusteissa eheyttämiseen yhdistetään metodinen ote viitaten tutkivaan 

oppimiseen, ja usein tässä yhteydessä puhutaan myös ilmiöoppimisesta (Nie-

melä 2019, 468–469). Lonka kollegoineen (2015, 50–51) toteavatkin oppilaiden 

omista kokemuksista nousevan ilmiölähtöisyyden vastaavan hyvin perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin tavoitteisiin oppiainerajat ylit-

tävän ajattelun ja monimutkaisten ilmiöiden hahmottamisen osalta. Omakohtais-

ten ongelmien löytäminen kehittää myös lapsen luovuutta (Uusikylä 2001, 17). 

Eheyttämistä voidaan toteuttaa myös tiedonalalähtöisesti, jolloin opetuksen läh-

tökohtana ovat eri tiedonalojen tärkeät käsitteet, joiden kautta eri ilmiöitä tarkas-

tellaan (Juuti, Kairavuori & Tani 2015, 84). On huomattava, että koulutyön eheyt-

tämisellä on kuitenkin laajemmat tavoitteet kuin ilmiöoppimisella tai muulla yksit-

täisellä opetusmetodilla (Niemelä 2018). 

 

Nykyiseen opetussuunnitelmaan kuuluvat myös laajenevat oppimisympäristöt 

osana rajoja ylittävää pedagogiikkaa (Krokfors 2017, 251). Työtapojen ja oppiym-

päristöjen monipuolistuminen tuo opetukseen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä 

myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (Halinen & Jääskeläinen 2015, 24; 

Puurula 1998, 25). Eheyttämistä voidaankin toteuttaa koulun ulkopuolisia oppi-

misympäristöjä hyödyntäen esimerkiksi opintokäyntien muodossa tai antamalla 

osavastuu taidekasvatuksen järjestämisestä ulkopuoliselle toimijalle esimerkiksi 

kerhotoiminnan muodossa (POPS 2014, 31; Puurula 1998, 25). Parhaimmillaan 

eheyttävä oppimisympäristö mahdollistaakin oppilaan asenteisiin ja harrastuksiin 

asti ulottuvia kokonaispersoonallisuuden kehitystä tukevia oppimiskokemuksia 

(Komulainen & Leijamaa 2019, 289). 

 

2.3 Opetuksen eheyttämisen malleja 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen erilaisia eheyttävän opetuksen tapoja ja tyylejä eri-

tyisesti musiikin avulla eheyttämisen näkökulmasta. Kyseiset mallit toimivat viite-

kehyksenä tutkimustulosteni tarkastelulle. Kukin malli tarkastelee eheyttämistä 
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hieman eri näkökulmasta. Horisontaalisen eheyttämisen tavat kertovat miten mu-

siikki näyttäytyy opetuksessa. Breslerin (1995) integraatiotyylien avulla voidaan 

tarkastella missä asemassa musiikki on opetusta eheyttäessä. DiDomenicon 

(2017) näkökulma puolestaan valottaa mihin musiikilla eheyttämisellä tähdätään. 

Jotta tutkimus antaisi mahdollisimman monipuolisen kuvan musiikilla eheyttämi-

sen tavoista, päädyin ottamaan kaikki kolme mallia mukaan teoreettiseen viite-

kehykseen. Seuraavaksi esittelen näitä malleja tarkemmin. 

 

2.3.1 Horisontaalinen ja vertikaalinen eheyttäminen 
 

Opetuksen sisällön eheyttäminen voidaan jakaa vertikaaliseen ja horisontaali-

seen eheyttämiseen: oppiaineen sisäiseen tai oppiaineiden väliseen eheyttämi-

seen. Vertikaalisella eheyttämisellä tarkoitetaan opetuksen ajallista etenemistä 

kunkin tiedonalan omien käytänteiden mukaan johdonmukaisella ja eheyttävällä 

periaatteella oppiaineen sisällä (Niemelä 2019, 473). Tällaisia periaatteita ovat 

esimerkiksi eteneminen tutusta tuntemattomaan tai konkreetista abstraktimpaan 

tai vuosiluokkajärjestelmän noudattaminen (Hellström 2008, 56). Vuosiluokkajär-

jestelmässä käytetään eri ikätasoilla samaa oppisisältöä pedagogista näkökul-

maa mielekkäästi lasten kehityksen ja iän mukaan muunnellen (Ruokonen 2017, 

313). Koska tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten luokanopettajat eheyttä-

vät opetusta musiikin ja muiden oppiaineiden välillä, päädyin rajaamaan vertikaa-

lisen eheyttämisen tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Horisontaalisella eheyttämisellä tarkoitetaan eri oppiaineiden oppisisältöjen jä-

sentämistä järkeviksi, eheiksi kokonaisuuksiksi (Niemelä 2019, 474). Tällöin kou-

lutyön voidaan nähdä liittyvän myös muuhun elämään (Hellström 2008, 56).  Ho-

risontaalisen eheyttämisen tapoja ovat:  

 

1. Rinnastaminen, jolla tarkoitetaan tietyn ilmiön tai teeman käsittelemistä eri 

oppiaineissa samanaikaisesti tai ajallisesti lähekkäin - rinnakkain. Tällöin 

oppiaineiden asiakokonaisuudet täydentävät toisiaan. (POPS 2014, 31; 

Niemelä 2019, 474; Ruokonen 2017, 312). Rinnastamisen ohella voidaan 

puhua myös keskittämisestä, jolloin opetus voi muodostua yhden keskus-

aineen ympärille tai “sukulaisaineita” voidaan opetussuunnitelmatasolla 
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liittää yhteen (Hellström 2008, 56-58). Eräs esimerkki tällaisesta oppiai-

neesta on ympäristöoppi.  

2. Jaksottaminen, joka poikkeaa rinnastamisesta siinä, että oppilas ei opis-

kele kaikkia aineita yhtä aikaa vaan peräkkäin. Tällöin oppiaineet muodos-

tavat jatkumon. (Niemelä 2019, 474.) 

3. Aineryhmien muodostamista yksittäisistä aineista, jolloin opetettavien ai-

neiden määrä on vähäisempi (Hellström 2008, 56-58). Tällaisia ryhmiä voi-

vat olla esimerkiksi taito- ja taideaineet, kieliaineet tai orientoitumisaineet 

(Salonen 1988, 2). 

4. Toiminnallisten aktiviteettien, kuten teemapäivien, tapahtumien tai opinto-

käyntien toteuttaminen. Toiminnallisten aktiviteettien kohdalla eheyttämi-

seen voidaan yhdistää laajenevat oppimisympäristöt sekä koulun ulkopuo-

listen yhteisöjen ja asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö. (POPS 

2014, 31; Halinen & Jääskeläinen 2015, 24.) 

5. Laajempien aihekokonaisuuksien rakentaminen, jolloin oppiaines jaetaan 

eri luokka-asteille ja eri aineisiin järkevästi strukturoiden. Tällaisia koko-

naisuuksia opetetaan läpäisyperiaatteella, ja niillä on usein jokin kasvatuk-

sellinen yhteistavoite. (Hellström 2008, 56-58.) Monialaiset oppimiskoko-

naisuudet ja niitä edeltäneet aihekokonaisuudet ovat esimerkki tällaisesta 

eheytystavasta (POPS 2014, 31). 

6. Kaiken opetuksen eheytettynä toteuttava kokonaisopetus, jolloin eri oppi-

aineiden rajat hälvenevät tai katoavat kokonaan (POPS 2014, 31). Koko-

naisopetuksen voi edelleen jakaa sidottuun ja vapaaseen kokonaisopetuk-

seen. Sidottu kokonaisopetus rakentuu ennalta integroitujen kokonaisuuk-

sien varaan, kun taas vapaa kokonaisopetus pohjautuu oppilaiden tilan-

teen mukaan muodostamiin kokonaisuuksiin. (Hellström 2008, 56-58.) Ko-

konaisopetuskaan ei kuitenkaan sulje pois oppiainejakoisen ja eheyttävän 

opetuksen samanaikaista toteuttamista (Komulainen & Leijamaa 2019, 

277). 

7. Metodinen eheyttäminen, kuten ilmiöoppiminen, ongelmalähtöinen tai tie-

donalalähtöinen opetus (Hellström 2008, 56-58; Juuti, Kairavuori & Tani 

2015, 84; Lonka ym. 2015, 50). Eheyttämistä ei kuitenkaan tulisi ymmärtää 

pelkästään yksittäisenä metodina, koska tällöin ei kyettäisi vastaamaan 
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perusopetuksen opetussuunnitelmassa asetettuun eheyttämisen tavoit-

teeseen kokonaisvaltaisesti (Niemelä 2018). 

 

2.3.2 Breslerin integraatiotyylit 

 

Liora Bresler (1995) teki kolmevuotisen etnografisen tutkimuksen taiteiden ope-

tuksesta kouluissa. Tutkimuksensa perusteella hän nimesi neljä integraatiotyyliä, 

joilla kullakin on omat tavoitteensa sisältönsä, pedagogiikkansa ja roolinsa kou-

lussa. Nämä tyylit ovat: 

 

1. Alistuva tyyli 

2. Tasaveroinen, kognitiivinen tyyli 

3. Affektiivinen tyyli 

4. Sosiaalinen integraatiotyyli 

 

Breslerin (1995) mukaan yleisin integraatiotyyli on alistuva. Alistuvalle tyylille omi-

naista on taideopetuksen käyttäminen muiden aineiden opetusta elävöittävänä 

“mausteena”, kuten muiden aineiden teemoihin liittyvien laulujen laulamista. Alis-

tuvan aineen näkökulmasta tehtävät ovat matalan kognition tasolla, eikä niitä ole 

suunniteltu kehittämään taideaineisiin liittyviä tietoja tai taitoja.  Alistuvan integ-

raatiotyylin käytön ensisijainen motiivi oli Breslerin tutkimuksessa taloudellinen 

ajankäyttö; aikaa taidekasvatukseen oli rajallisesti, joten mikäli opettaja halusi 

opettaa musiikkia tai kuvataidetta, oli se tehtävä näitä muuhun opetukseen sisäl-

lyttäen. (Bresler 1995, 33–34.) Osa tutkijoista ei pidä alistuvaa tyyliä todellisena 

integraationa alistuvan oppiaineen näkökulmasta (ks. esim. Munroe 2015, 13). 

Tällöin toiminta saattaakin jäädä “puuhasteluksi” alistuvan oppiaineen näkökul-

masta, mikäli se ei ole tavoitteellista eikä tähtää oppimisprosessin syvenemiseen 

(Juuti, Kairavuori & Tani 2015, 91). 

 

Tasaveroinen, kognitiivinen integraatiotyyli esiintyy integraatiotyyleistä eniten 

kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa. Siinä eri oppiaineet ovat tasaveroisessa 

asemassa siten, että kunkin oppiaineen tavoitteet huomioidaan (Munroe 2015, 

14). Breslerin mukaan tasaveroinen, kognitiivinen tyyli on myös integraatiotyy-

leistä vähiten käytetty. Tasaveroisen, kognitiivisen integraatiotyylin toteuttaminen 
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vaatii opettajalta spesifiä tiedonalakohtaista osaamista. Tämä onkin syynä sen 

vähäiseen toteuttamiseen. Toteuttamisen ehtona on opettajan oma laaja taiteel-

linen tausta tai vaihtoehtoisesti yhteistyö taiteeseen erikoistuneiden kollegojen 

kanssa. (Bresler 1995, 34; kts. myös Ruokonen, 2017, 311–313; Puurula 1998, 

20–21.) 

 

Affektiivinen integraatiotyyli jakautuu Breslerin mukaan kahteen alakategoriaan: 

tunnetilaan ja luovuuteen vaikuttaminen. Tunnetilaan vaikuttaminen voi tapahtua 

esimerkiksi rentouttavan taustamusiikin kuuntelemisen kautta. Musiikki voi myös 

tukea oppilaiden keskittymistä työskentelyyn; se voi ikään kuin kannatella hiljai-

suutta peittäen luokan pienet häiriöäänet (Vuorinen 2009, 174). Musiikin käyttä-

minen muiden toimintojen taustana yhdistää tunnetilan vaikuttamisen alistuvaan 

tyyliin. Tällöin kyseessä on myös passiivinen, vastaanottava lähestymistapa tai-

teeseen. Luovuuskategoriassa puolestaan keskiössä on aktiivinen luominen: op-

pilaille tarjoutuu mahdollisuus ilmaista itseään ja rakentaa omistajuutta omiin pro-

jekteihinsa. Heillä on tällöin mahdollisuus vaikuttaa itse siihen, mitä tekivät ja mi-

ten opettajan roolin jäädessä luovuuden mahdollistajaksi välineiden, materiaalien 

ja virikkeiden tarjoamisen kautta. Affektiivisen tyylin toteuttaminen ei vaadi eri-

tyisosaamista, joten se sopiikin kenen tahansa opettajan käyttöön. (Bresler 1995, 

34–35; ks. myös Puurula 1998, 20–21.) 

 

Myös sosiaalinen integraatiotyyli toimii akateemista opetussuunnitelmaa täyden-

tävästi. Siinä taiteet toimivat koulumaailmaan nivoutuvina sosiaalisina toimin-

toina. Sosiaalisilla tapahtumilla, kuten koulun juhlilla tai vanhempainilloilla, on tär-

keä rooli yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden lisääjinä, ja musiikilla ja muulla 

taiteella on niissä usein keskeinen rooli. (Bresler 1995, 34–35.) Oman luokan tai 

kouluyhteisön konsertti tai juhla voi parhaimmillaan mahdollistaa kollektiivisia 

merkittäviä kokemuksia (Vuorinen 2009, 176). Tapahtumat tarjoavat myös mah-

dollisuuden korostaa musiikin opetussuunnitelmaa tai tuoda esiin musiikin poik-

kitieteellisiä mahdollisuuksia, mikäli ne esimerkiksi rakentuvat jonkin oppiaineita 

läpileikkaavan teeman ympärille (Munroe 2015, 13). Toisaalta mikäli integraatio 

rakentuu lähinnä sosiaalisten tapahtumien varaan, voidaan jatkuvia esityksiä 

suoltavana “ohjelmatoimistona” toimiminen kokea myös rasitteeksi (Vesioja 

2006, 223). 
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On syytä huomata, että edellä mainitut integraatiotyylit ovat teoreettisia konstruk-

tioita, jotka vain harvoin ilmenevät käytännössä tarkkarajaisina ja selkeinä. Usein 

ne kietoutuvatkin yhteen erilaisiksi kombinaatioiksi. (Bresler 1995, 35.) 

 

2.3.3 DiDomenicon näkökulma eheyttämiseen 

 

Myös DiDomenico (2017) on tutkimuksessaan tunnistanut neljä tapaa integroida 

musiikkia opetukseen. Hänen tutkimuksensa on huomattavasti Breslerin (1995) 

tutkimusta suppeampi, eikä siis yhtä yleistettävissä. DiDomenicon löydökset 

muistuttavat edellä mainittuja integraatiotyylejä keskittyen kuitenkin opetuksen 

integraation lisäksi musiikin mahdollisuuksiin luokkaympäristöä parantavana vä-

lineenä. DiDomenicon näkökulma nostaakin esiin musiikin hyötyperspektiiviä. Se 

ikään kuin perustelee, miksi opetusta tulisi eheyttää musiikin avulla. 

 

Ensimmäinen integraatiotapa on musiikin käyttäminen muun opetuksen, kuten 

matematiikan tai kieltenopetuksen, tukena. Toisessa musiikki toimii oman ilmai-

sun ja luovuuden välineenä. Kolmas tapa viittaa musiikin käyttämiseen luokka-

huoneen tunnelman muokkaamiseen. Neljännellä tavalla tarkoitetaan musiikin 

vaikutuksia luokan koheesion parantamiseksi tai luokanhallinnan helpottamiseksi 

musiikillisten toimintojen avulla. (DiDomenico 2017, 1.)  

 

Esimerkki musiikin käyttämisestä muun opetuksen tukena on pedagogisten lau-

lujen käyttäminen opetuksessa. Yhteys Breslerin (1995) alistuvan integraatiotyy-

lin kanssa on ilmeinen. Muun oppiaineksen omaksumisen tukeminen laulun 

avulla voi helpottaa myös asioiden mieleenpainamista tai parantaa foneemista 

tietoutta, ja esimerkiksi matematiikan oppisisältöjen havainnollistaminen musiikin 

avulla voi myös tehdä opiskelusta mielekkäämpää, ja siten parantaa myös oppi-

mistuloksia. (DiDomenico 2017, 2–3.) Oppisisältöjen havainnollistamisella taas 

voi olla yhteys Breslerin (1995) tasaveroisen, kognitiivisen integrointityylin 

kanssa. 
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Musiikin käyttäminen ilmaisun ja luovuuden välineenä voi tarkoittaa esimerkiksi 

luokkalaulun tai pedagogisen laulun säveltämistä, kuvituksen tai tarinan teke-

mistä laulun pohjalta tai draaman ja musiikin yhdistämistä (DiDomenico 2017,4; 

vrt. Bresler 1995, 34–35). 

 

Luokkahuoneen tunnelman muokkaaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan taus-

tamusiikin soittamista. Se onkin DiDomenicon mukaan helpoin tapa käyttää mu-

siikkia opetuksessa. Musiikin avulla oppimisympäristöä voidaan muokata “esteet-

tisemmäksi”. Musiikki voi myös ruokkia mielikuvitusta, rentouttaa tai toimia hiljai-

sen työskentelyn taustana. (DiDomenico 2017, 5.) Luokkahuoneen tunnelman 

muokkaaminen sekä musiikin käyttäminen ilmaisun ja luovuuden välineenä kyt-

keytyvät Breslerin (1995) affektiivisen integraatiotyylin alakategorioihin, ja toi-

saalta myös tasaveroiseen, kognitiiviseen integraatiotyyliin, mikäli esimerkiksi 

musiikkimaalauksessa toteutetaan sekä musiikin että kuvataiteen tavoitteita. 

 

Luokkaa yhdistävänä tekijänä musiikki voi toimia monella tapaa. Yhdessä tehty 

oman luokan laulu osana päivittäisiä rutiineja on omiaan parantamaan luokan ko-

heesiota. Myös esimerkiksi musiikkivideoiden tuottaminen luokan omalle You-

Tube –kanavalle on mainio tapa lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Opettajalle 

musiikki tarjoaa apua luokanhallintaan erilaisten siirtymien tukena esimerkiksi 

merkkinä uuden asian aloittamisesta tai välitunnilta palaamisessa. Musiikin avulla 

voidaan myös ohjailla toiminnan tempoa luokassa. (DiDomenico 2017, 6.) Tällä 

näkökulmalla on yhtymäkohtia Breslerin (1995) sosiaalisen integraatiotyylin 

kanssa. 

 

Kuten edellä jo todettiin DiDomenicon näkökulmat ovat monin paikoin yhteneviä 

Breslerin integraatiotyylien kanssa. DiDomenico tuo kuitenkin esiin musiikin in-

tegroimisen hyödyn myös opettajan näkökulmasta - opettajan välineenä hallita 

tai havainnollistaa opetustilanteissa. Juuri tästä syystä päädyin ottamaan myös 

tämän lähestymistavan oman tutkimukseni tarkastelemiseen ja analysointiin. 
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2.4 Musiikki eheyttävänä oppiaineena luokilla 3–6 

 

Tässä luvussa tarkastelen eheyttämistä erityisesti musiikkioppiaineen näkökul-

masta.  Aloitan esittelemällä, miten musiikkioppiaine ja sen tehtävä määritellään 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, sekä käyn läpi musiikin mah-

dollisuuksia integroitavana oppiaineena.  Tämän jälkeen tarkastelen musiikin yh-

teyksiä luovuuden, motivaation ja erilaisten oppijoiden tukemiseen. Tuon myös 

esiin muita musiikin avulla saavutettavia hyötyjä. Lopuksi esittelen muutamia ta-

poja eheyttää opetusta musiikin avulla. 

 

 
2.4.1 Musiikki, opetussuunnitelma ja integrointi 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan vuosiluokilla 3–6 

eheyttämiselle pyritään löytämään luontevia tilanteita muun muassa monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien kautta. Niiden kautta oppilaille tarjoutuu mahdollisuuk-

sia omaan ilmaisuun sekä yhteiseen tekemiseen. (POPS 2014, 154.) Myös toi-

minnallinen musiikin opetus ja opiskelu tähtää oppilaiden kokonaisvaltaiseen 

kasvuun ja yhteistyökyvyn kehittymiseen, kun opetuksessa huomioidaan oppilai-

den kiinnostuksen kohteet, toiset oppiaineet ja eheyttävät teemat sekä erilaiset 

juhlat, tapahtumat ja koulun ulkopuolinen toiminta. Musiikin opetukseen sisältyvät 

monipuoliset työtavat sekä luova tuottaminen. Opetussuunnitelman perusteissa 

todetaankin, että “musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun 

koulun arjessa ja juhlassa” (emt. 263). Opetussuunnitelman määrittelemän teh-

tävänsä perusteella musiikkia voidaankin pitää sekä taito- ja taideaineena että 

välineenä muiden oppiaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä yhteisöllisyy-

den lisäämiseksi (Nikkanen 2009, 61).  

 

Alakoulun joustavat oppiainerajat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet tuoda 

musiikkia osaksi koulun jokapäiväiseen elämään (Nikkanen 2009, 59). Musiikin 

integroinnin avulla on mahdollista paitsi syventää musiikillista kokonaisilmaisua 

myös tehdä muiden oppiaineiden opiskelusta elämyksellisempää (Ruokonen 

2005, 87). Luonnollisten yhteyksien etsiminen musiikin ja muiden oppiaineiden 

välillä auttaa samalla vahvistamaan musiikin paikkaa koulun viitekehyksessä 

(Munroe 2015, 14). Tutkimusten mukaan on saatu näyttöä siitä, että esimerkiksi 
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opetussuunnitelman täydentäminen taito- ja taideaineilla parantaa oppilaiden 

suoriutumista myös muiden oppiaineiden kohdalla. Samoin erilaiset taideharras-

tusmahdollisuudet kouluilla ovat vaikuttaneet positiivisesti muun muassa oppilai-

den koulumotivaatioon. (Puurula 1998, 17.) Käyttämällä hyväksi musiikin taiteel-

lista ja toiminnallista ilmaisua näkyvänä osana opetussuunnitelmaa voidaankin 

tuottaa koko koulutyön läpäisevää hyvinvointia ja luovuutta (Ruokonen 2005, 

100). Jotta tavoitteellinen oppiminen olisi mahdollista, tarvitaan hyvinvointia, ja 

oppiminen taas toimii hyvinvointia edesauttavana tekijänä (Hairo-Lax & Muukko-

nen 2013, 29). Edellä esitettyjen positiivisten vaikutusten valossa voisi olettaa, 

että opettajia ohjattaisiin voimakkaammin musiikin käyttämiseen jo opetussuun-

nitelmatasolla.  

 

Vaikka suomalaislasten oppimistulokset ovat kansainvälisesti erinomaisia, eivät 

he kuitenkaan viihdy koulussa. Tähän olisi syytä puuttua ottaen huomioon, että 

7–12 –vuotiaat viettävät ison osan päivittäisestä ajastaan koulussa. (Sinkkonen 

2005, 18–19.) Uusikylän (2005, 25) mukaan kouluviihtyvyys lisääntyisi, mikäli op-

pilaiden tunne-elämää ja luovuutta tuettaisiin pelkän kylmän tiedon keräämisen 

sijaan. Myöhäislatenssi-iässä (9–12 vuotta) lasten mieltä kiehtovat vielä yliluon-

nolliset ja maagiset elementit, joten aika on otollinen saduille, lauluille ja elämyk-

sille. Näiden avulla voidaan vaalia kypsymisen kannalta välttämätöntä keskilap-

suuden aikaa kiirehtimättä nuoruusikää kohti. (Sinkkonen 2005, 18.) Laulujen, 

leikkien ja satujen avulla voidaan myös luoda luokkaan oppimisen mahdollistava 

turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri (Juntunen 2010a).  Musiikkikasvatuksen avulla 

on mahdollista sekä tuoda elämyksellisiä elementtejä koulutyöhön että tukea op-

pilaiden luovuutta. Vielä alkuopetuksessa musiikkikasvatus toteutetaan tyypilli-

sesti kokonaisvaltaisesti muuhun opetukseen integroiden (Ruokonen 2001, 134; 

Vesioja 2006, 84). Musiikkikasvatuksen kokonaisvaltaisen lähestymistavan säi-

lyttäminen edelleen vuosiluokilla 3–6 saattaisikin olla ratkaisu sekä viihtymisen 

parantamiseksi että luovan, elämyksellisen oppimisympäristön mahdollista-

miseksi. Kuitenkin tulee muistaa, että vaikka musiikilla on mahdollista rikastaa 

muuta opetusta, tulee musiikki nähdä tärkeänä nimenomaan oman arvonsa 

vuoksi eikä musiikkioppiaineen rooli ole toimia pelkästään kouluviikon kevennyk-
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senä (Kaikkonen 2009, 74; Nikkanen 2009, 59). Tämän voidaan katsoa edellyt-

tävän musiikilla eheyttämisen lisäksi laajempaa tuntikehystä musiikkioppiai-

neelle. 

 

Musiikkiharrastus on merkittävässä roolissa hyvinvoinnin kannalta (Huotilainen & 

Putkinen 2008, 214). Tästä huolimatta se ei voi korvata koulussa tapahtuvaa 

koko ikäluokan tavoittavaa musiikinopetusta. Sen sijaan ideaalitilanteessa mu-

siikkiharrastus ja koulun musiikinopetus toimivat toisiaan täydentäen. (Nikkanen 

2009, 59–60.) Perusopetuksen tehtävänä onkin tasoittaa lasten musiikillisen 

taustan eroja musiikkikasvatuksen kautta, ja samalla vaikuttaa positiivisesti oppi-

laiden hyvinvointiin (Ruokonen 2005, 86). Oppilaiden keskinäiset taitoerot ovat 

musiikissa suuremmat kuin muissa oppiaineissa (emt. 90). Tämä asettaa paineita 

musiikkikasvatukselle. Voidaankin pohtia, onko taitoeroja mahdollista tasoittaa, 

mikäli musiikkikasvatus on sidottu pelkästään musiikkituntien kontekstiin. Pelkäs-

tään musiikkioppiaineen opetussuunnitelman perusteiden velvoittamat tavoitteet 

ovat niin laajat, että niiden saavuttaminen käytännössä edellyttää musiikin integ-

roimista muihin oppiaineisiin (Puurula 1998, 23; Bresler 1995, 34). On huolestut-

tavaa, että kaikkien oppilaiden kohdalla opetussuunnitelman perusteiden velvoit-

teet, esimerkiksi säveltämisen mahdollistaminen, eivät toteudu siitä huolimatta, 

että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen musiikki- ja taidekasvatukseen 

(Suomi 2019, 17, 20; Tereska 2003, 205; kts. myös Ruokonen 2001, 141). Mikäli 

opetusta eheytettäisiin voimakkaammin musiikilla, saattaisi tämä heijastua myös 

musiikin tavoitteiden toteutumisena, ja täten heijastua myös oppilaiden hyvinvoin-

tiin. 

 

2.4.2 Luovuuden tukeminen ja merkityksellisyys 
 

Luovuutta ja mielikuvitusta ei tarvita ainoastaan taito- ja taideaineissa. Luovaa 

ongelmanratkaisua ja mielikuvitusta tarvitaan näkökulmien etsimiseen, oletta-

musten muodostamiseen ja esimerkiksi matemaattiseen ongelmanratkaisuun 

(Rusanen & Torkki 2001, 101; Uusikylä 2005, 26). Tästäkin näkökulmasta musii-

kin integroiminen opetukseen on perusteltua. Mielikuvitusta voidaan kehittää mo-

nin keinoin, ja musiikki on eräs näistä keinoista (Rusanen & Torkki 2001, 101). 

Mikäli oppilailla on mahdollisuus koulussa harjoittaa luovuuttaan rauhassa – mu-

sisoida, maalata, ratkaista ongelmia – ja heidän työnsä tuloksia arvostetaan ja 
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pidetään esillä, muodostuu koulun ilmapiiristä parhaimmillaan luovuutta tukeva 

(Uusikylä 2005, 30). Eräs esimerkki oppilaiden luovuutta tukevasta työtavasta on 

sävellyttäminen, jossa pyritään näkemään ja myös tuomaan näkyväksi jokaisen 

oppilaan potentiaali musiikin luojana (Muhonen 2013, 86). Mikäli sävellyttämisen 

aihe nousee jostakin toisesta oppiaineesta, yhdistyvät luovuus ja musiikin omat 

tavoitteet myös oppiainerajoja ylittävään toimintaan (emt. 93). Oma ilmaisu ja 

eläytyminen vahvistavat oppilaan identiteettiä, itsenäisyyttä ja itsetuntoa (Juntu-

nen 2010d; Ruokonen 2001, 132). Valitettavasti mahdollisuus säveltämiseen ei 

kuitenkaan tavoita kaikkia lapsia siitä huolimatta, että POPS 2014 opetuksen jär-

jestäjiä siihen velvoittaa (Suomi 2019, 17). Voidaankin pohtia, mitä epäsuoria vai-

kutuksia tällä luovan toiminnan puutteellisuudella on esimerkiksi oppilaiden on-

gelmanratkaisukykyyn. 

 

Luovan toiminnan, kuten musiikin, avulla voidaan oppimiseen tuoda elämyksiä ja 

nautintoa, mikä puolestaan on avain hyvään oppimiseen (Ruismäki 1998, 32–

33). Elämyksellisyys ja itse kokeminen esimerkiksi musisoinnin kautta edesaut-

taa asioiden jäämistä mieleen (emt. 32; Juntunen 2010b).  Erityisesti 8–12 vuo-

den iässä lapset oppivat asioita, esimerkiksi laulujen sanoja, ulkoa muutaman 

toiston jälkeen, mikä puoltaa esimerkiksi pedagogisten laulujen tai sävellyttämi-

sen käyttämistä opetuksessa (Ruokonen 2005, 94; kts. myös Muhonen 2013). 

Musiikinopetukselle tyypilliset yhteistoiminnalliset oppimismuodot ja työtavat ovat 

myös omiaan lisäämään oppilaiden opiskelumotivaatiota, ja siten edelleen kiin-

nittämään heidät kaikki oppimisprosessiin lähtökohdistaan riippumatta (Ruoko-

nen 2005, 91; Kaikkonen 2009, 74, kts. myös May 2018, 23). Musiikin toiminnal-

lisuuden johdosta oppilas kykenee elämään opiskelun kohteena olevaa todelli-

suutta konkreettisesti oppien samalla omien kokemustensa kautta ja saaden vä-

litöntä palautetta osaamisestaan ja onnistumisestaan (Vuorinen 2009,180; Jun-

tunen 2010b). Edellä esitetyt seikat huomioiden on syytä olettaa, että eheyttä-

mällä opetusta musiikilla voitaisiin vaikuttaa olennaisesti oppilaiden kouluun si-

toutumiseen ja positiiviseen opiskeluasenteeseen. 

 

Huisman (2001, 67) pitää merkityksellisen kokemuksen ehtona tunteiden, toimin-

nan ja kognition yhdistymistä. Musiikki voi koskettaa näitä kaikkia tarjoten elä-
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myksellisen tavan maailmankuvan laajentamiseen (Ruokonen 2001, 134). Puu-

rula (2001) puhuu peruskokemuksista: erityisen merkityksellisistä ja intensiivi-

sistä kokemuksista, joissa lapsi elää kokonaisvaltaisesti kaikkien aistiensa 

kautta. Peruskokemusten syntyminen on yksilöllistä, ja ne tyypillisesti kumpuavat 

ympäristöstä tiedostamatta, mutta musiikki- ja ylipäätään taidekasvatus voi kui-

tenkin edesauttaa niiden saavuttamista (Puurula 2001, 174). Asioiden tarkaste-

leminen kokonaisuuksina yhdistettynä musiikille ominaiseen toiminnallisuuteen 

sekä elämyksellisyyteen kehittää lapsen kokonaispersoonallisuutta laaja-alai-

sesti, mikä on yksi peruskoulun tavoitteista (Salonen 1988, 35–36). Musiikin in-

tegroiminen muuhun opetukseen tukisi tämän tavoitteen saavuttamista. Vuorinen 

(2009) vertaa musiikin käyttämistä opetuksessa opettajan oppilailleen suomana 

lahjana. Hän toteaakin: “Paljon puuttuu, jos musiikki puuttuu – opiskelun sisäl-

löstä riippumatta” (Vuorinen 2009, 169). 

 

2.4.3 Motivaatiotekijät 
 

Kuten edellä todettiin, on yksi peruskoulun tavoitteista oppilaan kokonaispersoo-

nallisuuden tukeminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää ymmärtää 

musiikillisen toiminnan ja psykologisten tarpeiden välisiä yhteyksiä (Saarikallio 

2009, 227). Musiikista kylläisessä ympäristössä lapsen on mahdollista rikastaa 

kasvuprosessiaan kuin luonnostaan musiikin mahdollistamin keinoin (Ruokonen 

2001, 123). Ryanin ja Decin (2017) mukaan hyvinvoinnin kannalta on olennaista 

psykologisten perustarpeiden eli autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen yhteen-

kuuluvuuden tarpeiden tyydyttäminen. Näiden tarpeiden tyydyttyminen johtaa po-

sitiivisen, parhaimmillaan sisäisen motivaation muodostumiseen (Ryan & Deci 

2017). Näihin tarpeisiin on mahdollista vastata musiikin avulla. Musiikin moninai-

set eriyttämismahdollisuudet, erilaisten ilmiöiden havainnollistaminen musiikin 

avulla sekä ymmärryksen tukeminen kehollisesti, moniaistisesti ja toiminnallisesti 

ovat keinoja tuottaa oppilaille onnistumisen kokemuksia eli vastata pätevyyden 

tarpeen täyttymiseen. Esimerkiksi oppilas, jolla on vaikea lukihäiriö, voi kuulo-

muistiaan hyödyntäen oppia soittamaan kuten muutkin oppilaat (Huotilainen & 

Putkinen 2008, 212). Lapsille ja nuorille on tärkeää kokea olevansa hyväksytty 

ryhmän jäsen, ja esimerkiksi yhteismusisoinnin avulla tällainen yhteenkuuluvuu-

den tunne on mahdollista saavuttaa (Hairo-Lax & Muukkonen 2013, 37; Huotilai-
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nen & Putkinen 2008, 214; Saarikallio 2009, 227; Kaikkonen 2009, 73). Sosiaali-

sen yhteenkuuluvuuden tarpeen täyttyminen on voimakkaassa yhteydessä kou-

lutyöhön sitoutumiseen sekä oppitunneilla käyttäytymiseen (Anttila &Juvonen 

2002, 138). Opettajan käyttäessä opetuksessa improvisointia tai muuta oman 

musiikin luovaa tuottamista, tarjoutuu oppilaille mahdollisuus autonomian koke-

muksiin. Tässä prosessissa oppilas pääsee tuomaan esiin omaa persoonaansa. 

Myös oma ääni laulaessa tai instrumentit soittaessa tarjoavat väylän oman per-

soonan ilmaisuun. (Hairo-Lax & Muukkonen 2013, 37; Huotilainen & Putkinen 

2008, 214; kts. myös Muhonen 2013, 92.) Musiikki voi toimia myös nk. transitio-

naalikokemuksena, turvaa tuottavana ulottuvuutena (Ahonen 1993, 60). 

 

Erityisesti taidemuotona musiikinopetusta on helppo eriyttää heterogeenisessä-

kin ryhmässä, sillä musiikki itsessään toimii eheyttävänä tekijänä sekä yksilö- että 

ryhmätasolla (Ruokonen 2001, 136). Musiikin toiminnalliset työtavat antavat 

myös hyvät lähtökohdat eriyttämiselle (Kaikkonen 2009, 73). On kuitenkin syytä 

muistaa, että musiikin eheyttävyys tai toiminnallisuus eivät sulje pois musiikkikas-

vattajan tärkeää roolia eriyttämisessä: sopivan vaikeustason tehtävien jakaminen 

kullekin yksilölle ja ryhmälle edellyttää opettajalta sekä oppilaantuntemusta että 

ammattitaitoa (Saarikallio 2009, 227; Kaikkonen 2009, 72). Sopivalla tavalla 

haastavat oppimiskokemukset edesauttavat toimintaa muodostumaan yksilölle 

merkittäväksi, mikä johtaa parhaimmillaan voimakkaaseen motivaatioon (Anttila 

& Juvonen 2002, 99). Yhdessä musiikin avulla työskennellen on mahdollista suo-

riutua sellaisistakin tehtävistä, joihin ei yksinään kykenisi (Nikkanen 2009, 61). 

Parhaimmillaan onnistumisen kokemukset ja oppiminen voivat johtaa elämyksel-

lisiin flow-kokemuksiin: optimaalisiin onnen tunteisiin, kun tehtävän vaikeustaso 

on tasapainossa oman osaamisen kanssa (Ruismäki 1998, 31; Uusikylä 2005, 

28). Amerikkalaistutkimusten mukaan parhaita flow-tunteiden lähteitä ovat taito- 

ja taideaineet (Uusikylä 2005, 29). Integroimalla musiikkia muuhun opetukseen 

saattaisikin olla mahdollista tuottaa flow-kokemuksia oppilaille tavanomaista use-

ammin. 

 

 

  



 

 23  
 

2.4.4 Musiikki ja erilaiset oppijat 
 

Musiikin avulla lapsi on mahdollista kohdata holistisesti. Erityisesti koulutyölle 

ominainen yhteismusisointi virittää fyysisesti, älyllisesti, emotionaalisesti ja sosi-

aalisesti samanaikaisesti. Yhteismusisoinnissa on myös erinomaiset mahdolliset 

eriyttää opetusta ilman erityistä tasoryhmiin erottelua. Täten musiikinopetus voi-

kin tukea erityis- ja yleisopetuksen integroitumista erityisen hyvin. (Nikkanen 

2009, 60.) Oppisisältöjen tarkasteleminen tai havainnollistaminen musiikin avulla 

tai sen kautta voikin tarjota vaihtoehtoisen väylän ymmärtää ja siten tuottaa po-

sitiivisia oppimiskokemuksia (Anttila & Juvonen 2002, 99; Ruismäki 1998, 33). 

Osa ihmisistä oppii ensisijaisesti toiminnan ja eri aistien kautta, ja nämä elementit 

kytkeytyvät musiikkikasvatukseen olennaisesti (Huisman 2001, 66). Oppimi-

sessa ovat mielen lisäksi keskeisesti mukana keho ja tunteet. Esimerkiksi jo si-

nänsä integratiivisen musiikkiliikunnan avulla voidaan saada kosketus kaikkiin 

näihin osa-alueisiin. (Juntunen 2010b.) Varsinkin niille, joille musiikin tuottaminen 

itse on mahdotonta, tarjoaa musiikin yhteys liikkumiseen merkittävän väylän op-

pia ja kokea (Vuorinen 1993, 177–178). Musiikkiliikunta on siitäkin mainio tapa 

toimia, että siihen voi itse kukin osallistua omista lähtökohdistaan ja taitotasos-

taan riippumatta, oman kehon kautta kokien ja analysoiden (Juntunen 2010c; Si-

mola-Isaksson 2010, 39). Pelkkä musiikin kuunteleminenkin aktivoi aivojen liike-

alueita (Särkämö & Huotilainen 2012, 1339). 

 

Musiikkikasvatukseen on myös olemassa erilasia erityisopetuksen menetelmiä, 

kuten kuvionuotit, joiden avulla musiikinopetuksessa on mahdollista huomioida 

erilaiset oppijat. Kun oppilaalle löytyy parhaiten toimiva tapa toimia, esimerkiksi 

hahmottaa asioita musiikin keinoin, tapahtuu myös oppimista. (Kaikkonen 2009, 

75.) Yksi suurimmista heikon koulumenestymisen syistä on tarkkaavaisuuden 

haasteet, kuten ADHD. Musiikillisen harjoittelun avulla on mahdollista tehostaa 

tarkkaavaisuutta ja siten vaikuttaa positiivisesti koulumenestykseen (Huotilainen 

& Putkinen 2008, 212). Pelkästään mieluisan taustamusiikin on havaittu helpot-

tavan ADHD-lasten koulutyöstä suoriutumista sekä vähentävän häiriöalttiutta 

(Särkämö & Huotilainen 2012, 1338). Musiikki voi tuoda ilmaisumahdollisuuksia 

esimerkiksi änkyttäjille, sillä enemmistö heistä pystyy laulamaan änkyttämättä. 

Myös dysfaattisilla lapsilla on usein kyky laulaa, vaikka puheen tuottaminen tai 
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vastaanottaminen ei onnistuisikaan. (Ahonen 1993, 279–280.) Musiikin moni-

naisten hyvää tekevien vaikutusten vuoksi musiikkikasvatus voisikin mahdolli-

sesti toimia ennaltaehkäisevän erityisopetustyön välineenä. (Huotilainen & Putki-

nen 2008, 214.) Voidaankin pohtia olisiko musiikilla eheyttämisen avulla mahdol-

lista esimerkiksi vähentää tukiopetuksen tarvetta. 

 

Koska musiikin avulla on mahdollista saavuttaa muitakin kuin musiikillisia tavoit-

teita, voidaan musiikin harrastus tai musiikkikasvatus laskea musiikin terapeut-

tiseksi käytöksi (Ahonen 1993, 22). Musiikin parissa onkin mahdollista altistua 

musiikin terapeuttisille vaikutuksille tiedostamattakin (Hairo-Lax & Muukkonen 

2013, 30). Vaikka varsinaista musiikkiterapiaa voi antaa vain siihen koulutettu 

henkilö, riittää musiikin terapeuttiseen käyttöön oma innostus (Ahonen 1993, 22). 

Näin ollen luokanopettajalla voidaankin katsoa olevan käsissään tehokas väline 

oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

 

2.4.5 Muita musiikin positiivisia vaikutuksia 

 

Musiikki vaikuttaa positiivisesti monin tavoin myös aivojen rakenteeseen ja toi-

mintaan (Särkämö & Huotilainen 2012, 1339). Ennen kouluikää aloitettu musiik-

kiharrastus edesauttaa aivojen kuulo-, tunto- ja motoristen alueiden rakenteen ja 

toiminnan tehostumista. Aivojen rakenteellinen muokkautuminen vähenee noin 

10–12 ikävuoden jälkeen, mutta toiminnallinen muokkautuminen jatkuu. (Huoti-

lainen & Putkinen 2012, 206.) Aivojen musiikkiharrastusta hyödyttävä rakenteen 

ja toiminnan tehostuminen hyödyttää myös muita samojen aivoalueiden suoritta-

mia tehtäviä. Musiikkiharrastus esimerkiksi tehostaa kuulojärjestelmää, mikä te-

hostaa myös sekä oman äidinkielen että vieraan kielen oppimista ja havaitse-

mista kuulonvaraisesti. (emt. 210.) Kouluiässä musiikki vaikuttaa erityisesti kog-

nitiivisiin taitoihin sekä tarkkaavaisuuden kohdistamiseen (Särkämö & Huotilai-

nen 2012, 1339; DiDomenico 2017, 13). Soittimien käsittely kehittää motorisia 

taitoja. Tämä hyödyttää myös muiden motoristen taitojen oppimista (Huotilainen 

& Putkinen 2008, 213). Musiikki voi tuoda myös turvaa ja tukea oman kehon hal-

lintaan etenkin murrosiässä ja sen kynnyksellä (Hairo-Lax & Muukkonen 2013, 

34).  
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Musiikki voi tarjota turvallisen väylän tunteiden käsittelemiseen ja ilmaisemiseen 

erityisesti murrosiän kynnyksellä. Musiikki voi lohduttaa tai tuoda positiivisia 

tunne-elämyksiä, mutta sen avulla voi käsitellä myös negatiivisia tai aggressiivi-

sia tunteita esimerkiksi voimakkaasti rumpuja soittaen. Opettaja onkin merkittä-

vässä roolissa luomassa luokkaan sellaista ilmapiiriä, jossa tunteita on turvallista 

ja mahdollista käsitellä. (Hairo-Lax & Muukkonen 2013, 33–34; Huotilainen & Put-

kinen 2008, 214; Saarikallio 2009, 226; Särkämö & Huotilainen 2012, 1337.) Mu-

siikkia voidaan käyttää myös omaan äänimaailmaan uppoutumiseen esimerkiksi 

rentoutumisen apuna käyttäen. (Hairo-Lax & Muukkonen 2013, 33; Saarikallio 

2009, 227.) Rytmittämällä oppituntia aktiivisiin musisointihetkiin ja hetkiin, jolloin 

oppilaalla on mahdollisuus levätä, opettaja kykenee käyttämään musiikkia myös 

keskittymisvaikeuksista johtuvan levottomuuden hillitsemiseksi (Hairo-Lax & 

Muukkonen 2013, 41). Tällöin musiikki voidaan valjastaa samalla koko luokan 

työilmapiirin parantamiseen. 

 

2.4.6 Musiikilla eheyttämisen sovelluksia 

 

Yksi tapa tuoda musiikkia opetukseen on jo lähtökohtaisesti integratiivinen mu-

siikkiliikunta. Musiikkiliikunta onkin kirjattu opetussuunnitelman perusteisiin sekä 

musiikki- että liikuntaoppiaineeseen sisältyväksi toiminnaksi (POPS 2014, 264, 

274). Musiikkikasvatuksen näkökulmasta musiikkiliikunta yhdistää kuuntelun, 

laulamisen, kehon liikkeen ja oman keksinnän (Juntunen 2010a). Musiikkiliikun-

nassa vuorovaikutus perustuu aktiiviseen musiikin ja liikkeen yhdistämisen koke-

mukseen. Musiikista oppimisen lisäksi musiikkiliikunnan avulla voidaan kehittää 

muun muassa kontakti- ja kommunikointitaitoja sekä koordinaatiota ja kehonhal-

lintaa. (Perkiö 2010). Musiikkiliikunnan integrointimahdollisuudet eivät rajoitu vain 

musiikkiin ja liikuntaan; sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi vieraan kielen tai 

matematiikan opetuksen ohessa soveltaen (Juntunen 2010b). Tiede ja taide voi-

vatkin toimia toisiaan rikastuttaen (Simola-Isaksson 2010, 39). Musiikkiliikunnan 

etuihin lukeutuu myös sen soveltuvuus kaikenlaisille oppilaille; yhteismusisointi 

liikkuen onnistuu taidoiltaan heterogeenisessäkin ryhmässä (Juntunen 2010c). 

Musiikkiliikunnan toteuttamiseen ei välttämättä tarvita spesifejä välineitä tai 

suurta tilaa. Näin ollen sitä on mahdollista toteuttaa myös tavallisessa luokkahuo-

neessa osana eheyttävää opetusta. 
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Musiikki voi kuulua osaksi koulun tai luokan toimintakulttuuria. Mikäli musisoi-

mista tapahtuu säännöllisesti, siihen osallistumisesta tulee luontevaa (Juntunen 

2010c). Musiikin ei tarvitse olla “vakavaa”; leikkisä lähestymistapa laukaisee jän-

nitystä ja rohkaisee osallistumaan (Vuorinen 2009, 177). Yhdessä tapahtuva mu-

sisointi voi toimia myös ryhmähengen rakentajana (Ruokonen 2001, 135). Arkiti-

lanteisiin luontevasti sidottu musiikki on myös omiaan tuottamaan oppilaille tur-

vallisuuden tunteita ja mielihyvää (emt. 121).  

 

Oppilasryhmän heterogeenisuutta on usein pidetty musiikin opetusta hankaloit-

tavana tekijänä (Vesioja 2006, 278). Oletusarvo on kuitenkin, että jokainen luokka 

on musiikillisen lahjakkuuden suhteen normaalijakautunut eli suurin osa oppi-

laista edustaa keskimääräistä lahjakkuutta ääripäiden jäädessä vähäisiksi (Ant-

tila & Juvonen 2002, 62). Tällöin voidaan myös ajatella, että esimerkiksi oppilai-

den “epämusikaalisuus” ei muodostuisi eheyttävän musiikkikasvatuksen es-

teeksi. Musikaalisuuteen vaikuttavat synnynnäisten tekijöiden lisäksi myös ym-

päristötekijät (emt. 69). Voidaan siis ajatella, että musiikillisesti rikkaassa ympä-

ristössä kunkin lapsen edellytykset musiikilliseen toimintaan kehittyisivät positii-

visesti. Tällöin erot oppilaiden taitotasossa eivät muodostuisi musiikilla eheyttä-

misen esteeksi, ja musiikilla eheyttäminen toimisi lisäksi oppilaiden taitoja kehit-

täen.  

 

Lähtökohtana musiikin tuomiselle osaksi muuta opetusta voivat toimia opettajan 

oman kekseliäisyyden ohella useimpiin oppikirjoihin sisältyvät valmiit musiikkima-

teriaalit (Vuorinen 2009, 175; Nikkanen 2009, 61). Tämä saattaa helpottaa ope-

tuksen eheyttämistä musiikin avulla. Musiikki on myös usein hyvin tärkeää lapsille 

ja nuorille, joten sen avulla on helppoa myös koskettaa heitä ja heidän maail-

maansa (Anttila & Juvonen 2002, 9; Saarikallio 2009, 222). Tämäkin seikka pu-

huu musiikin integroimisen puolesta. Niin opettajan kuin oppilaidenkin innostumi-

nen on tärkeää, sillä kun intoa ja halua esimerkiksi uusien oppimistapojen luomi-

seen, alkavat myös keinot löytyä kuin itsestään (Muhonen 2013, 97). 
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2.5 Luokanopettaja eheyttävänä musiikkikasvattajana 

 
Tässä luvussa tarkastelen luokanopettajan edellytyksiä toteuttaa eheyttävää mu-

siikkikasvatusta omassa opetuksessaan. Aloitan katsauksella luokanopettajan 

koulutuksen antamiin musiikillisiin edellytyksiin. Lisäksi vertailen luokanopettajan 

ja musiikin aineenopettajan mahdollisuuksia integroida musiikkia muihin oppiai-

neisiin kouluarjessa. 

 

2.5.1 Musiikki luokanopettajakoulutuksessa 

 

Opettajankoulutuksella ja musiikin opetuksella on Suomessa pitkä historia. Kan-

sakoulunopettajien koulutuksessa musiikilla oli tärkeä rooli. On jopa esitetty, että 

musiikilliset taidot olivat edellytys koulutukseen pääsemiseksi. (Ahonen 2009, 

215; Vesioja 2006, 1.) Kansakoulunopettajan koulutukseen kuului parhaimmil-

laan 1960-luvulla yli 300 tuntia musiikinopetusta. Kun peruskoulu-uudistuksen 

yhteydessä opettajankoulutus siirtyi seminaareista yliopistoihin, heikentyi musii-

kin asema opinnoissa merkittävästi. Samanaikaisesti tutkintouudistuksen kanssa 

myös opiskelijavalinnoissa käytössä ollut kokelaiden suorittama musiikkinäyte 

muutettiin vapaaehtoiseksi. (Ahonen 2009, 217.) 1990-luvun aikana tilanne heik-

keni entisestään, kun musiikin opinnot vähenivät opettajankoulutuslaitoksissa 

jopa yhteen tai kahteen opintoviikkoon, ja musiikkinäytteen antamisesta luovuttiin 

lähes kaikkialla (Vesioja 2006, 1). Nykyään tulevat opettajat saavat siis vain noin 

viidesosan siitä musiikin opintojen määrästä, josta 1960-luvun opettajaopiskelijat 

saivat vielä nauttia (Suomi 2019, 30). Musiikillisten taitojen omaksuminen vaatii 

kypsymisaikaa, mitä nykyinen muutamassa kuukaudessa suoritettava musiikin 

pakollinen perusosa ei mahdollista (Tereska 2003, 7). Kuitenkin koulutuksen pi-

täisi taata kaikille opiskelijoille valmiudet opettaa musiikkia luokalleen opintojensa 

jälkeen (emt. 1). Käytännössä opettajakoulutuksen merkitys tulevien luokanopet-

tajien aineenhallinnan kehittymiselle on niin vähäinen, että todellinen aineenhal-

linta onkin ennen koulutukseen hakeutumista hankitun osaamisen varassa (Poh-

jannoro & Pesonen 2010, 12). 

 

Musiikkinäytteestä luopuminen pääsykokeen yhteydessä on johtanut siihen, että 

luokanopettajaopiskelijat ovat musiikillisilta taidoiltaan heterogeeninen ryhmä 
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(Suomi 2019, 220). Erityisen hankala tilanne on niiden opiskelijoiden kohdalla, 

joilla ei ole aiempaa musiikillista harrastuneisuutta: heidän tulisi saavuttaa val-

miudet musiikin opettamiseen vain muutaman opintopisteen laajuisten musiikin-

opintojen avulla (Vesioja 2006, 2). Opettajakoulutus antaa opiskelijoille muodolli-

sen pätevyyden musiikin opettamiseen, mutta todellinen pätevyys voi poiketa 

tästä huomattavasti (Suomi 2019, 51). Suomen (2019, 220) väitöskirjatutkimuk-

sen mukaan 60 % luokanopettajaopiskelijoista kokee itsensä epäpäteväksi opet-

tamaan musiikkia perusopetuksen vuosiluokilla 1–6. Kyseisen tutkimuksen mu-

kaan osaamattomuus aiheuttaa huolta ja jopa pelkoa musiikin opettamista koh-

taan (Suomi 2019, 225). Vesiojan (2006) tutkimuksessa saatiin samankaltaisia 

tuloksia: puutteet omassa osaamisessa saivat aikaan epäpätevyyden tunteita. 

Osa tutkittavista kuvasi opetuskokemuksiaan heikoksi kokemallaan ammattitai-

dolla jopa traumaattisiksi (Vesioja 2006, 222). Tereskan (2003) laajan (N=590) 

tutkimuksen mukaan 15 % tutkimushenkilöistä oli jopa epäröinyt opettajakoulu-

tukseen hakeutumista musiikin takia (Tereska 2003, 165). Tämän tutkimuksen 

kontekstissa voidaan pohtia, riittääkö luokanopettajien koettu pätevyys opetuk-

sen eheyttämiseen musiikin avulla, mikäli koulutus ei ole tuonut riittäviä valmiuk-

sia musiikin opettamiseen. 

 

2.5.2 Luokanopettaja vai aineenopettaja musiikinopettajana 

 

Valtioneuvoston perusopetuksen tuntijakoa koskevan asetuksen (422/2012) mu-

kaan musiikkia opiskellaan vuosiluokilla 1–2 yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia, 

vuosiluokilla 3–6 yhteensä neljä vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7–9 yhteensä 

kaksi vuosiviikkotuntia (VN 422/2012 3: 6§). Tämä tarkoittaa keskimäärin yhtä 

viikkotuntia vuosiluokkaa kohti alakoulussa ja yläkoulussa tätäkin vähemmän. 

Musiikin vähimmäistuntimäärät ovatkin koko taito- ja taideaineryhmän pienimmät 

(Pohjannoro & Pesonen 2010, 29). Koko perusopetuksen aikana musiikinope-

tusta annetaan siis yhteensä kahdeksan vuosiviikkotuntia, ja suurin osa tästä 

opetuksesta tapahtuu vuosiluokilla 1–6. Siinä missä yläkoulussa ja lukiossa mu-

siikinopettajilta vaaditaan aineenopettajan pätevyyttä, ovat pätevyysvaatimukset 

alakoulussa löyhemmät (Pohjannoro & Pesonen 2010, 9). Vuosiluokilla 1–6 mu-

siikinopetuksesta vastaavatkin pääsääntöisesti luokanopettajat (Vesioja 2006, 
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58; Pohjannoro & Pesonen 2010, 18–19; Muhonen 2013, 93). Toisin sanoen suu-

rin osa peruskoulun musiikinopetuksesta on siis luokanopettajien vastuulla. Vas-

tuu on suuri, sillä musiikilliset perustiedot, -taidot ja asenteet on omaksuttava 

pääosin alakoulun aikana (Nikkanen 2009, 63). Suhteessa opetussuunnitelman 

perusteiden sisältöihin ja tavoitteisiin musiikinopetuksen tuntimäärät ovat varsin 

vähäiset (Vesioja 2006, 2). Voidaankin olettaa, että musiikin integroiminen muihin 

oppiaineisiin olisi edellytys tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Vaikka edellä esitettiin suuren osan luokanopettajista kokevan riittämättömyyden 

tunteita musiikin opettamiseen liittyen, on kuitenkin mahdollista, että kohtuullisen 

aineenhallinnan saavuttamisen jälkeen merkittävämmässä roolissa ovat kuiten-

kin opettamisen taidot (Vesioja 2006, 71).  Vaikka aineenopettajalla olisikin vah-

vempi musiikillinen osaaminen, voi luokanopettaja kasvatustieteellisenä ja käy-

tännön pedagogisena osaajana olla asiantuntevampi opettaja (Suomi 2019, 55). 

Nikkasen (2009, 63) mukaan ihanteellisimmassa tilanteessa oppilaan kannalta 

omassa luokanopettajassa yhdistyvät innostuneisuus ja musiikillinen osaaminen, 

jolloin musiikkia voidaan tuoda luonnollisesti mukaan jokapäiväiseen opetuk-

seen. Lisäksi on huomattava, että vaikka luokanopettaja ei itse luokalleen musiik-

kia opettaisikaan, on hänellä mahdollisuus integroida musiikkia opetukseensa 

tästä huolimatta. Hellström (2008, 87) toteaakin, että vaikka opettajaa sitoo ope-

tussuunnitelma ja siinä määritelty oppimäärä, saa hän kuitenkin valita vapaasti 

kasvatus- ja opetusmenetelmät, joiden avulla tuloksiin on päästävä.  

 

Koska luokanopettaja vastaa suurimmasta osasta tai jopa kaikkien aineiden ope-

tuksesta luokalleen, on hänellä ensiluokkainen mahdollisuus integroida musiikkia 

opetukseensa. Parhaimmillaan musiikista muodostuu luokan koheesiota paran-

tava tekijä sen kuuluessa luonnollisena osana luokan toimintakulttuuriin. (Ruoko-

nen 2005, 93–94.) Lisäksi oppiainerajat ovat alakoulussa joustavia, jolloin eheyt-

tävällä opetuksella on mahdollista tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua (Nik-

kanen 2009, 59; Muhonen 2013, 93). Näiden mahdollisuuksien mukaan päädyin 

tutkimuksessa tarkastelemaan eheyttämistä nimenomaan luokanopettajien nä-

kökulmasta. 
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Vaikka musiikin opettamisesta vastaisi aiheeseen vihkiytynyt aineenopettaja, mu-

siikin opiskelun ei tarvitse rajoittua musiikkiluokkaan (Munroe 2015, 14). Musiikki 

koetaan usein haastavana aineena opettaa, mutta tämän ei tarvitse muodostua 

esteeksi opetuksen eheyttämiselle musiikin avulla. Musiikki voi olla mukana luo-

kan arjessa esimerkiksi lauletun aamutervehdyksen muodossa. (Muhonen 2013, 

93.) Vuorisen (2009, 167–168) mukaan omia kykyjään ei ole syytä vähätellä, sillä 

jokaisella opettajalla on edellytykset oppia käyttämään musiikkia opetuksessaan. 

Avaintekijäksi nousee omien musiikillisten valmiuksien yhdistäminen muihin 

opettamisen taitoihin (Vesioja 2006, 86). Esimerkiksi kuuntelukasvatus voi olla 

luokanopettajille mielekäs tapa eheyttää opetusta musiikilla (emt. 159). Eräs tapa 

tuoda musiikkia luokkaan on ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen, esimer-

kiksi paikallisten taiteilijoiden tai esiintyjien hyödyntäminen (Munroe 2015, 16–

17). Usean tutkimuksen mukaan luokanopettajat kokevat oman musiikillisen 

osaamisensa pääsääntöisesti vähintään kohtalaiseksi (Suomi 2019; Tereska 

2003; Vesioja 2006). Tämä antaakin aihetta olettaa luokanopettajilla olevan edel-

lytyksiä integroida musiikkia opetukseensa, vaikka taidot eivät varsinaiseen mu-

siikkioppiaineen opetukseen riittäisikään. Tästä huolimatta musiikin rooli opetuk-

sessa voi jäädä vähäiseksi erityisesti musiikkiin liittyvien tavoitteiden osalta (Di-

Domenico 2017, 13). 

 

Laulamisen avulla on mahdollista tuoda jokapäiväiseen koulutyöskentelyyn hy-

vinvointia lisääviä ja virkistäviä elementtejä. Luokanopettajalla on mahdollisuus 

tuoda laulu mukaan jokapäiväiseen koulutyöskentelyyn ja mahdollistaa samalla 

laulun avulla tapahtuva huomaamaton oppiminen. (Suomi 2019, 214.)  Toisaalta 

on syytä muistaa, että mikäli laulu- ja soittotaidoton opettaja vastaa musiikista, 

mahdollisesti vielä vasten tahtoaan, eivät oppilaiden kokemukset musiikista muo-

dostu optimaalisiksi (Vesioja 2006, 3). Tällaisessa tilanteessa saattaa olla tar-

peen käyttää musiikin aineenopettajaa etenkin ylemmillä luokilla. Tämä kuitenkin 

kaventaa musiikin integroinnin mahdollisuuksia, mikäli musiikin käyttö rajoittuu 

pelkille musiikkitunneille. (emt. 277.) Tämän tutkimuksen yhteydessä on syytä 

muistaa, että vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi laulaminen musiikillisena 

työtapana on ollut useissa kouluissa kielletty. 
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Yhteistyö musiikinopettajien ja luokanopettajien välillä musiikin integroimiseksi 

muuhun opetukseen on omiaan lisäämään luokanopettajien uskoa omiin ky-

kyihinsä. Valveutunut musiikin aineenopettaja voi tuoda esiin musiikin ja muiden 

oppiaineiden välisiä yhteyksiä ja siten edesauttaa osaltaan opetuksen eheyttä-

mistä musiikin avulla. Eheyttävää opetusta on mahdollista toteuttaa joko muiden 

oppiaineiden tunneilla, musiikin tunnilla tai kummallakin samaan aikaan. Kaikkein 

tehokkainta tämä on, kun opettajat tekevät yhteistyötä. (Munroe 2015, 14.) Yh-

teistyö luokanopettajien kanssa voi helpottaa myös aineenopettajan työtä; pelkkä 

musiikin aineenhallinta ei automaattisesti tee opettajasta pätevää opettamaan 

musiikkia. Tämä heijastunee koulutuksellisista painotuksista: Siinä missä luokan-

opettajakoulutus painottuu käytännön kasvatustyöhön, musiikin aineenopettaja-

koulutuksessa painotetaan solistisia taitoja (Vesioja 2006, 58). Luokanopettaja 

on kasvatustieteen ja pedagogiikan asiantuntija, ja hänen avullaan on mahdol-

lista hyödyntää aineenopettajan tietoja ja taitoja opetustilanteissa. (Suomi 2019, 

55.) Luokan- ja aineenopettajien väliseen yhteistyöhön tulisikin kannustaa työyh-

teisöissä. 

 

Opettajan pystyvyyden tunteeseen ei vaikuta pelkästään omat taidot. Minimaali-

nen tuntikehys, käytettävissä olevien soittimien vähyys ja opetettava luokka-aste 

ovat myös vaikuttavia tekijöitä. (Vesioja 2006, 171.) Luokanopettaja saattaa esi-

merkiksi kokea taitonsa riittäviksi musiikin opettamiseen alemmille luokille, mutta 

yläluokille siirryttäessä enää välttävät (emt. 193). Soitinten ja tilojen puute voi vä-

hentää pystyvyyden tunnetta, mutta este se ei missään nimessä ole musiikin tuot-

tamiselle. Instrumentiksi kelpaa laulun lisäksi oma keho sekä erilaiset ympäris-

töstä muokattavat instrumentit, kuten pöydän kannet (Ruokonen 2001, 139–140; 

Vuorinen 2009, 176).  Vaikka instrumenttien puute voi olla todellinen haaste var-

sinaiselle musiikinopetukselle, opettajan ei tarvitse siis osata soittaa erilaisia inst-

rumentteja tuodakseen opetukseensa musiikkia musiikintuntien ulkopuolella. 

 

Opettajan musiikillisia taitoja tärkeämpään asemaan nousee kuitenkin innostuk-

sen herättäminen. Innostavan opettajien johdolla voidaan saada aikaan suuria 
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tekoja. (Anttila & Juvonen 2002, 99.) Innostus auttaa myös keinojen löytämisessä 

(Muhonen 2013, 97). Kouluaikaiset kokemukset muokkaavat voimakkaasti sitä 

käsitystä, jonka oppilas muodostaa musiikista (Suomi 2019, 71). Erityisen kriitti-

nen ikävaihe musiikinopetuksessa on 11–12 vuotta. Mikäli oppilas tällöin saa in-

nostavaa opetusta ja positiivisia kokemuksia musiikista, voi tämä parhaimmillaan 

kantaa läpi koko peruskoulun edelleen lukioon saakka. (Ruokonen 2005, 88.) 

Voidaankin pohtia, minkälaisia mahdollisuuksia musiikilla eheyttämisellä on vai-

kuttaa oppilaiden elämään pitkällä tähtäimellä. Opettajan musiikillinen innostus 

on usein sidoksissa hänen aineenhallintaansa, mutta onnistumisen kokemukset 

oppilaiden innostamisesta voivat myös lisätä opettajan innostumista (Vesioja 

2006, 219). Näitä onnistumisen kokemuksia on mahdollista saada myös integroi-

malla musiikkia muuhun opetukseen, mikäli musiikki toimii esimerkiksi motivoi-

vana tekijänä (Anttila & Juvonen 2002, 85). Näin on myös mahdollista saavuttaa 

ns. hyvän kierre, jossa opettajan ja oppilaiden innostuminen ruokkivat toisiaan. 

 

Vesiojan (2006) tutkimuksen mukaan musiikkia pidettiin oivallisena integrointiai-

neena, ja hänen tutkimushenkilönsä olivatkin käyttäneet musiikkia opetukses-

saan päivittäin erityisesti alkuopetuksessa. Musiikkia oli käytetty esimerkiksi 

muun opetuksen taustamusiikkina sekä tunnelman luomiseen. Musiikilla oli ehey-

tetty erityisesti uskonnon, liikunnan, äidinkielen ja kuvaamataidon oppisisältöjä. 

(Vesioja 2006, 260.) Musiikkia oli käytetty muussa opetuksessa myös silloin, kun 

varsinaisesta musiikinopetuksesta vastasi aineenopettaja. Tällöin luokanopetta-

jat olivat keskustelleet aineenopettajien kanssa musiikinopetuksessa käytetyistä 

lauluista voidakseen käyttää niitä myös omassa opetuksessaan. (emt. 220.)  

Opettipa musiikkia tai musiikin avulla sitten luokanopettaja tai aineenopettaja, on 

opettajan rooli kouluarjessa keskeinen. Mikäli opettaja tiedostaa mitä tekee ja 

miksi, on hänellä mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden kokonaisvaltaiseen kasvuun 

merkittävästi musiikin avulla (Hairo-Lax & Muukkonen 2013, 42). 

 

Edellä esitettyjen tekijöiden valossa luokanopettajalla on työssään erinomaiset 

mahdollisuudet eheyttää opetusta musiikilla, opettipa hän musiikkia luokalleen 

itse tai ei. Koska musiikin avulla on mahdollista vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin 
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laajasti, tulisi opettajia kannustaa tuomaan opetukseensa musiikkia. Samoin luo-

kanopettajien ja musiikin aineenopettajien yhteistyöhön tulisi kannustaa eheyttä-

misen tehostamiseksi. Tämän voitaisiin katsoa edellä eriteltyjen seikkojen va-

lossa katsoa palvelevan sekä opettajien että oppilaiden etua.  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajat käyttävät 

musiikkia osana opetustaan ja sitä eheyttävänä tekijänä sekä minkä tekijöiden 

luokanopettajat kokevat edesauttavan musiikin tuomista oppiainerajat ylittävään 

opetukseen. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millä tavoilla luokanopettajat eheyttävät opetustaan musiikilla peruskoulun 

vuosiluokilla 3–6? 

2. Minkä tekijöiden luokanopettajat kokevat olevan yhteydessä opetuksen 

eheyttämiseen musiikilla omassa opetuksessaan peruskoulun vuosi-

luokilla 3–6?   

- Mitkä tekijät edesauttavat opetuksen eheyttämistä musiikilla? 

- Mitkä tekijät tuovat haasteita opetuksen eheyttämiseen musiikilla? 

- Mitkä tekijät ohjaavat luokanopettajia musiikin käyttämisessä opetusta eheyttä-

vänä elementtinä? 

 

Tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin, minkälaisessa roolissa musiikki näyttäy-

tyy tutkimushenkilöiden opetuskäytänteissä. Viitekehyksenä tälle tarkastelulle 

toimivat horisontaalisen eheyttämisen tavat, Breslerin (1995) integrointityylit sekä 

DiDomenicon (2017) näkökulmat. Lisäksi tutkimusintressi kohdistuu siihen, miten 

tutkimushenkilöt perustelevat musiikin käyttöä osana opetustaan. 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa kuvailen tutkimukseni lähtökohtia. Aloitan esittelemällä tutkimus-

asetelmani. Kuvailen myös tutkimusaineiston hankintaprosessia sekä tutkimus-

henkilöitä. Tämän jälkeen käyn läpi aineiston analyysin menetelmät ja vaiheet. 

 

4.1 Tutkimusasetelma 

 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus neljän luokanopet-

tajan kokemuksista opetuksen eheyttämisestä musiikin avulla. Laadullisessa tut-

kimuksessa tutkimuksen kohteena on usein jokin ainutkertainen, singulaarinen 

ilmiö kokonaisuutena (Soininen 1995, 35). Koska mielenkiinnon kohteena on ni-

menomaan tietty ilmiö, tapahtuma tai tapahtumaketju, ei tutkimuksen kannalta 

ole olennaista pyrkiä yleistettävyyteen tai tilastolliseen argumentaatioon (Alasuu-

tari 2011). Laadullisessa tutkimuksessa on sen sijaan olennaista pyrkiä tulkitse-

maan ja ymmärtämään ilmiöitä sekä tuottamaan niistä tietoa (Soininen 1995, 34–

35). Laadullinen tutkimus sopii tutkimusotteeksi erityisen hyvin esimerkiksi silloin, 

kun halutaan tutkia luonnollisia tilanteita ja niihin liittyviä syy-seuraussuhteita, 

eikä näitä ole mahdollista tutkia kokeiden avulla (Metsämuuronen 2008, 14). Tä-

män tutkimuksen tarkoitus on syventyä opetuksen eheyttämiseen musiikin avulla 

luonnollisena luokassa tapahtuvana ilmiönä luokanopettajien näkökulmasta. Tar-

koituksena ei ole selvittää ilmiön yleisyyttä vaan tarkastella nimenomaan millai-

sena musiikin avulla eheyttäminen näkyy luokanopettajien kokemuksissa. 

 

Toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa olennaista ei ole aineiston määrä. 

Myös laadullinen tutkimus pyrkii tarkkuuteen ja systemaattisuuteen (Soininen 

1995, 35). Yleistettävyyden sijaan tällä tarkoitetaan kuitenkin tapausten perus-

teellista analysointia (Eskola & Suoranta 1998). Tässä tutkimuksessa pyritään 

selvittämään, minkälaisia merkityksiä juuri nämä neljä luokanopettajaa antavat 

musiikille oman opetuksensa eheyttäjänä, ja mitkä tekijät ohjaavat heidän ta-

paansa käyttää musiikkia opetuksessa. Laadullisen tutkimuksen menetelmien 

avulla voidaankin tuoda nimenomaan tutkittavien ääni kuuluviin (Hirsjärvi & 
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Hurme 2008, 28). Tutkimushenkilöiden suuri määrä ei ole tarpeen, koska aineis-

ton analyysi sekä tulkinta pohjautuvat juuri tämän kyseisen joukon näkemyksiin 

ja perusteluihin musiikilla eheyttämisestä (kts. Alasuutari 2011). 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 25–26) mukaan laadullisella tutkimuksella pyritään 

tuomaan esiin tutkittavan ilmiön monimuotoisuutta. Säännönmukaisuuksien li-

säksi laadullinen tutkimus pyrkii löytämään aineistosta uusia tapoja ymmärtää 

tutkittavaa ilmiötä (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 16). Tutkija on oman 

laadullisen tutkimuksensa tutkimusinstrumentti (Soininen 1995, 82; Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 25–26; Heikkinen & Syrjälä 2008, 152). Tämä edellyttää tutkijalta 

oman roolinsa reflektointia suhteessa tutkimukseensa. Vaikka tutkijalle saattaa 

omien kokemustensa kautta olla mahdollista ymmärtää tutkimuskohdettaan pa-

remmin, voi tämä kuitenkin johtaa ennakko-oletuksiin ja tutkimuksen tulkinnan 

kaventumiseen (Heikkinen & Syrjälä 2008, 152–153). Reflektointi ja ennakko-ole-

tusten tiedostaminen onkin edellytys sille, että tutkija voi yllättyä ja oppia jotakin 

uutta tutkimuksestaan (Eskola & Suoranta 1998). Olen pyrkinyt huomioimaan en-

nakko-oletukseni tutkimusta tehdessä. Ennakko-oletukseni kohdistuvat kuitenkin 

enemmän eheyttämisilmiön yleisyyteen kuin sen laatuun, joten koen, ettei tämä 

ole este uuden oppimiselle ja esiin tuomiselle. 

 

Tapaustutkimuksessa keskiössä on tutkittava tapaus tai tapaukset, jotka määrit-

tävät tutkimuskysymystä ja –asetelmaa (Eriksson & Koistinen 2014, 1). Yhtä lailla 

tapauksen valinnan täytyy olla relevantti tutkimuskohteen kannalta, jotta sen 

avulla voidaan tuottaa tavoiteltavana olevaa tietoa. Tapauksen tai tapausten 

avulla pyritään vastaamaan kysymyksiin, mitä, miten ja mistä on kyse sekä miksi 

(Vilkka, Saarela & Eskola 2018, 192). Tapaustutkimuksen avulla pyritään tuotta-

maan yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tai pienestä kokonaisuu-

den muodostavasta tapausten joukosta (Saarela-Kinnunen & Eskola 2015, 181). 

Tutkimusintressini kohdistuu opetuksen eheyttämiseen musiikilla peruskoulun 

3.–6. -luokilla luonnollisessa kouluympäristössä. Tarkoituksenani on kuvata yksi-

tyiskohtaisesti millaisin keinoin ja mistä syistä luokanopettajat käyttävät musiikkia 
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opetuksessaan. Näistä syistä tapaustutkimus valikoitui parhaaksi lähestymista-

vaksi tutkimukselleni. Pyrin ymmärtämään tutkimushenkilöideni kokemusten 

kautta eheyttämistä ilmiönä. Koska tapaus ei varsinaisesti ole yleistettävissä, 

keskiössä onkin tapauksen ymmärtäminen (Metsämuuronen 2008, 18; Eriksson 

& Koistinen 2014, 37).  

 

Toisaalta tapaus ei ole myöskään todellisesta maailmasta irrallinen tekijä, vaan 

tapaukset ja käsitteet pyritään valitsemaan niin, että ne edustaisivat tutkimuskoh-

detta mahdollisimman onnistuneesti. Tällöin tapaus voi olla myös yleistettävissä 

tai siirrettävissä vastaavaan kontekstiin, erityisesti kun se suhteutetaan teoriaan 

ja aiempiin tutkimuksiin. (Vilkka ym. 2018, 199.) Tutkimusaiheestani ei ole tehty 

juurikaan tutkimusta, mutta olen rakentanut teoriapohjaa tutkimusintressiäni vas-

taavista lähtökohdista muodostaen näistä aihealueista kokonaisuuksia. Koska 

teoriapohjani rakentuu laajalle kirjallisuuspohjalle, on syytä olettaa, että siihen 

peilattuna aineistoni pohjalta tehdyn tutkimuksen avulla on mahdollista kuvailla 

eheyttämisilmiötä onnistuneesti. Mikäli tutkittava tapaus on mahdollisimman tyy-

pillinen, voivat tulokset olla siirrettävissä vastaavanlaisiin tapauksiin (Vilkka ym. 

2019, 192). Kaikki tutkimushenkilöni ovat luokanopettajia. Heillä on kokemusta 

eri kouluissa ja eri luokilla opettamisesta. Tutkimushenkilöiden kokemus luokan-

opettajatyöstä vaihtelee 5–35 työvuoden välillä. Tästä huolimatta musiikilla 

eheyttäminen ilmiönä kuvautuu suhteellisen samanlaisena heidän kertomanaan, 

vaikka heidän kokemuksensa ovat osittain eri aikakausilta.  Nämä seikat huomi-

oiden, vaikka tutkimusjoukko on määrällisesti pieni, voidaan olettaa, että tapauk-

sena se on tästä huolimatta tyypillinen. Näin ollen tulokset ovat myös siirrettä-

vissä. 

 

4.2 Aineiston hankinta 

 

Aineisto on kerätty puolistrukturoidun teemahaastattelun muodossa. Puolistruk-

turoidussa haastattelussa kysymyksiin ei anneta valmiita vaihtoehtoja, vaan 

haastateltavat vastaavat niihin omin sanoin (Eskola & Vastamäki 2015, 29). 
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Haastattelun aihepiirit eli teemat päätetään etukäteen, mutta haastattelun ei tar-

vitse pohjautua valmiisiin kysymyksiin. Tämänkaltainen suhteellisen avoin haas-

tattelumuoto mahdollistaa vapaamuotoisemman puheen haastateltaville, jolloin 

kerätyn aineiston avulla on mahdollista tuoda heidän äänensä esiin. Vaikka itse 

kysymykset voivat vaihdella, haastattelun teemat ovat kaikille tutkimushenkilöille 

samat. (Eskola & Suoranta 1998; Hirsjärvi & Hurme 2008, 48; kts. myös Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 75.) Tutkimukseni haastatteluteemat pohjautuvat teoriaosassa 

esiteltyyn kirjallisuuteen. Metsämuurosen (2008, 41) mukaan teemahaastattelu 

sopii käytettäväksi silloin, kun pyritään selvittämään heikosti tiedostettuja asioita, 

kuten arvostuksia tai perusteluita. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää millä 

tavoilla luokanopettajat eheyttävät opetusta musiikilla sekä miten he perustelevat 

tapojaan käyttää musiikkia opetuksen eheyttämiseen.  

 

Teemahaastattelun etuihin voidaan lukea sen joustavuus. Aiheiden järjestystä on 

mahdollista säädellä, kysymyksiä voidaan täsmentää ja lisäkysymysten esittämi-

nen on mahdollista. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34–36.) Näitä mahdollisuuksia käy-

tettiin haastattelujen aikana hyväksi useaan otteeseen. Lisäkysymysten avulla 

haastatteluja saatiin ohjattua tutkimuksen kannalta hedelmällisempään suun-

taan. Kysymyksiä täsmentämällä varmistettiin, että haastateltava oli ymmärtänyt, 

mitä häneltä kysytään. Pystyin myös itse pyytämään tarpeen mukaan tarkennuk-

sia vastauksiin. Teemahaastattelussa käytössä ei varsinaisesti ole valmis kysy-

myslista, vaan teemarunko käsiteltävistä aiheista (Eskola & Vastamäki 2015, 29). 

Haastatteluissani käytössä ollut teemarunko on nähtävillä tutkimuksen liitteissä 

(Liite 1).  

 

Laadullisessa tutkimuksessa vuorovaikutuksen tutkimushenkilöiden kanssa tulee 

olla luonnollista ja ei-uhkaavaa (Soininen 1995, 40). Eskola ja Suoranta (1998) 

painottavat, että haastateltavilla on oltava mahdollisuus valita, missä haluavat 

tulla haastatelluiksi. Haastateltavalle tuttu ja turvallinen haastatteluympäristö 

edesauttaa haastattelun onnistumista (Eskola & Vastamäki 2015, 30).  Tämän 

tutkimuksen tutkimushenkilöt saivat valita itselleen mielekkään tavan haastatte-

lun toteuttamiseen. Kaksi haastatteluista tapahtui etäyhteydellä Microsoft Teams 

–viestintäalustan välityksellä. Yksi haastatteluista toteutettiin puhelimitse. Vaikka 
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puhelinhaastattelusta rajautuukin pois haastattelun konteksti näkövihjeiden puut-

tuessa, on sen avulla kuitenkin mahdollista tavoittaa henkilöitä, jotka muuten 

saattaisivat jäädä tavoittamatta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 64–65). Tämä oli mer-

kittävä syy puhelinhaastatteluun päätyessä. Yksi haastatteluista toteutettiin hen-

kilökohtaisessa tapaamisessa haastateltavan työpaikalla.  Ennen varsinaisia 

haastatteluja pyrin keskustelemaan hetken vapaamuotoisesti haastateltavien 

kanssa, jotta tilanne olisi mahdollisimman luonnollinen ja rento. Haastateltaville 

oli kerrottu etukäteen haastattelupyynnön yhteydessä tutkimuksen aihepiirit sekä 

tarkoitus. Haastatteluaineisto koottiin keväällä 2021 huhti- ja toukokuun aikana. 

 

 

4.3 Tutkittavien kuvaus 

 

Haastateltavat valikoituivat pääosin ei-sattumanvaraisesti harkinnanvaraisella 

otannalla. Haastateltavista kaksi ilmoittautui tutkimukseen omalla Facebook-si-

vullani esitetyn julkisen haastattelukutsun johdosta. Toiset kaksi haastateltavaa 

kutsuttiin mukaan henkilökohtaisesti omien kontaktieni kautta. Haastateltavien 

kerääminen osoittautui hankalaksi tehtäväksi. Opettajien halukkuutta osallistua 

tutkimukseen vähensi tutkimuksen ajankohta keväällä arviointien ja vallitsevan 

Covid19 –tilanteen aiheuttaman kiireisyyden vuoksi sekä opettajien vähäinen ko-

kemus musiikin opettamisesta. Tutkimukseeni valikoituikin pääosin opettajia, 

joilla on vahva musiikillinen tausta. Tämä on tärkeää huomioida tutkimuksen tu-

loksia tarkasteltaessa. Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) mukaan haastattelutut-

kimuksen tarkoituksena on kuitenkin tuottaa mahdollisimman paljon tietoa tutkit-

tavasta aiheesta. Tällöin on myös perusteltua valita haastateltavaksi sellaisia 

henkilöitä, joilla on aiheeseen liittyvää kokemusta ja tietoa (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 74). Lisäksi on huomattava, että aineiston laatu on laadullisessa tutkimuk-

sessa määrää tärkeämpi tekijä (Eskola & Suoranta 1998).  

 

Tutkimukseen osallistui neljä (N=4) Uudenmaan alueella työuransa tehnyttä luo-

kanopettajaa. Yksi tutkimushenkilöistä oli toiminut yleisopetuksen luokanopetta-

juuden lisäksi erityisluokanopettajana, yhdellä taas oli kokemusta luokanopetta-

juudesta myös musiikkipainotteisessa opetuksessa. Koska tutkimus kohdistuu 

opetuksen eheyttämiseen musiikin avulla nimenomaan peruskoulun vuosiluokilla 
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3–6, ohjeistettiin haastateltavia pohtimaan kokemuksiaan juuri kyseisten luokkien 

kohdalla, vaikka heillä olisi kokemusta muidenkin luokka-asteiden opettamisesta. 

Haastateltavien taustaa kartoitettiin kysymällä haastateltavien koulutus, luokan-

opettajakokemus vuosina sekä musiikillinen koulutus tai harrastuneisuus. Lisäksi 

selvitettiin, toimivatko haastateltavat haastatteluhetkellä luokanopettajina. Haas-

tateltavien ikä tai sukupuoli eivät näyttäytyneet tutkimuksen kannalta merkityksel-

lisinä seikkoina, joten ne rajautuivat taustakysymysten ulkopuolelle. Tutkimus ei 

saa sisältää sellaisia tekijöitä, jotka vaarantaisivat tutkimushenkilöiden oikeuden 

pysyä tuntemattomina (Soininen 1995, 129). Tästä syystä kaikki tutkimushenkilöt 

on anonymisoitu, ja heihin viitataan tässä tutkimuksessa haastateltavina (H1-H4). 

Seuraavaksi esittelen haastateltavia tarkemmin. 

 

Ensimmäinen haastateltava (H1) on koulutukseltaan luokanopettaja sekä liikun-

nanopettaja. Lisäksi hän on erikoistunut luokanopettajaopintojensa aikana mu-

siikkiin sekä soittanut lapsesta saakka pianoa ja nokkahuilua. Luokanopettajako-

kemusta hänellä on 34 vuotta. Tällä hetkellä hän ei työskentele luokanopettajana, 

mutta luokanopettajauransa aikana hän vastasi oman luokkansa musiikinopetuk-

sen lisäksi myös muiden luokkien musiikinopetuksesta koulussaan aluksi koulun 

kaikille luokille ja myöhemmin muutamalle, maksimissaan neljälle luokalle 

omansa lisäksi. 

 

Toinen haastateltava (H2) on koulutukseltaan erityisluokanopettaja. Opettajako-

kemusta hänellä on 19 vuotta, josta suurimman osan hän on työskennellyt eri-

tyisluokanopettajana ja loput luokanopettajana yleisopetuksen luokassa. Varsi-

naista musiikillista koulutusta hänellä ei ole, mutta hän kokee esimerkiksi pianon-

soittotaitonsa riittäväksi alakoulun musiikinopetukseen. Opettajaopintojensa ai-

kana hänellä on ollut musiikkia valinnaisina opintoina, ei kuitenkaan varsinaisten 

erikoistumisopintojen mukaista määrää. Työuransa aikana hän on opettanut 

omalle luokalleen musiikkia silloin, kun on saanut itse näin valita. Kaikilla työpai-

koilla tämä ei ole ollut mahdollista, vaan tällöin musiikkia on opettanut kaikille 

luokille musiikin aineenopettaja. Vieraille luokille hän ei ole opettanut musiikkia 

muuten kuin yhteisopetuksen merkeissä. Tällä hetkellä hän työskentelee muissa 

kuin luokanopettajan tehtävissä. 
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Kolmas haastateltava (H3) on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri sekä filo-

sofian maisteri pääaineenaan kotimainen kirjallisuus. Luokanopettajana hän on 

työskennellyt viisi vuotta. Musiikillista koulutusta hänellä ei ole, mutta hän on it-

seoppinut kitaristi. Koska hänellä ei ole musiikillista koulutusta ja hän on siksi 

kokenut musiikinopetuksen haastavaksi, on hän antanut luokkansa musiikinope-

tuksen alkuopetuksen jälkeen musiikkiin erikoistuneiden kollegojen vastuulle ja 

opettanut itse näiden luokille vastaavasti jotakin muuta oppiainetta. Kuten edelli-

sellä haastateltavalla, myös haastateltavalla H3 on musiikinopetuskokemusta 

vieraille luokille yhteisopetuksen muodossa. Hän työskentelee myös haastattelu-

hetkellä luokanopettajana.  

 

Neljäs haastateltava (H4) on koulutukseltaan luokanopettaja ja musiikkitera-

peutti. Hän on suorittanut luokanopettajaopintojensa yhteydessä musiikin sekä 

ruotsin ja suomen kielen erikoistumisopinnot. Hän on soittanut pääinstrumentti-

naan huilua, minkä lisäksi hän on opetellut kitaran ja pianon soittoa. Luokanopet-

tajakokemusta hänellä on noin 30 vuotta. Hän on työskennellyt sekä musiikkiluo-

kanopettajana että ns. tavallisen luokan opettajana. Työuransa aikana hän on 

opettanut musiikkia sekä omalle luokalleen että vieraille luokille. Hän työskente-

lee myös haastatteluhetkellä luokanopettajana. 

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu kaikkien tutkimushenkilöiden taustatiedot. 

 

Taulukko 1. Tutkimushenkilöiden taustatiedot 

Tunniste-
tieto 

Työkokemus 
vuosina 

Koulutus Musiikillinen koulutus / 
harrastuneisuus 

H1 34 Luokanopettaja, liikunnan-
opettaja 

Musiikin erikoistumisopin-
not, pianon ja nokkahui-
lun soitto  

H2 19 Erityisluokanopettaja Valinnaisia musiikkikurs-
seja, pianon soitto 

H3 5 Kasvatustieteen maisteri, fi-
losofian maisteri 

Itseoppinut kitaristi 

H4 30 Luokanopettaja, musiikkite-
rapeutti 

Musiikin erikoistumisopin-
not, pääsoittimena huilu, 
lisäksi kitara ja piano 
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Erikssonin ja Koistisen (2014, 33) mukaan laadullisen analyysin tavoitteet voi tii-

vistää kolmeen vaiheeseen: aineiston järjestäminen esimerkiksi luokittelemalla, 

aineiston analysoiminen sekä saatujen havaintojen tulkitseminen. Tässä tutki-

muksessa aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Sisällönanalyysin avulla ai-

neisto pyritään tuottamaan aineistosta selkeää ja yhtenäistä informaatiota (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 108). Analysoinnissa hyödynnettiin sekä teorialähtöistä että 

teoriajohtavaa sisällönanalyysia. 

 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen" Millä tavoilla luokanopettajat eheyttävät ope-

tustaan musiikilla peruskoulun vuosiluokilla 3–6?” kohdalla hyödynnettiin teo-

rialähtöistä sisällönanalyysia. Teorialähtöisessä analyysissa tutkittavaa ilmiötä 

määritellään aikaisemman teorian tai mallin perusteella (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

97). Ensimmäisen tutkimuskysymyksen viitekehyksenä toimivat horisontaalisen 

eheyttämisen tavat, Breslerin (1995) integraatiotyylit sekä DiDomenicon (2017) 

näkökulma. Teorialähtöinen analyysi on luonteeltaan deduktiivinen, jolloin ai-

neisto suhtautetaan valmiisiin kategorioihin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 98). Näin 

ollen kategoriat muodostettiin suoraan edellä mainituista eheyttämismalleista. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen “Minkä tekijöiden luokanopettajat kokevat olevan yh-

teydessä opetuksen eheyttämiseen musiikilla omassa opetuksessaan peruskou-

lun vuosiluokilla 3–6?” kohdalla hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan, 

mutta aiempi tieto voi olla avuksi analysoinnissa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–

97). Koska aiheesta ei ole tehty juurikaan tutkimusta, toimii analyysiani ohjaa-

vana tekijänä ne aihekokonaisuudet, jotka olen esitellyt luvuissa 2.4 ja 2.5. Teo-

riaohjaava analyysi on luonteeltaan abduktiivista; tarkoituksena ei ole testata 

aiempaa teoriaa, vaan löytää valmiiden mallien lisäksi uudenlaisia tulokulmia 

(emt. 97). Pyrinkin analyysini tulkinnassa tarkastelemaan löydöksiäni niiden 

omilla ehdoilla.  

 



 

 43  
 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu neljän luokanopettajan haastatteluista. 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin litterointia ja analysointia varten ja tallennettiin 

henkilökohtaiselle tietokoneelleni. Litteroinnin avulla aineisto kirjoitetaan puh-

taaksi analyysia varten (Metsämuuronen 2008, 48). Litterointi on myös tärkeä 

vaihe aineistoon tutustumisessa (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 13–

14). Ruusuvuoren (2010, 425–426) mukaan litteroinnin tarkkuustaso on sidok-

sissa tutkittavaan ilmiöön. Koska pyrin saamaan mahdollisimman kattavan ku-

vauksen opetuksen eheyttämisestä musiikin avulla ilmiönä, päädyin litteroimaan 

koko aineiston jättäen kuitenkin pois sanojen toistoja, kuten “sitä musiikkia, mu-

siikkia jota...”, sekä ylimääräisiä täytesanoja, kuten “totanoinnii” tai “niinku”. Näin 

teksti saatiin selkeämpään ja informatiivisempaan muotoon analyysia varten. 

Ruusuvuoren ym. (2010, 11) mukaan aineistoon tutustuminen ja alustava analy-

sointi on suotavaa aloittaa jo aineiston keruun aikana. Litteroin aineiston kunkin 

haastattelun jälkeen, mikä mahdollisti aineistoon tutustumisen jo keruun aikana. 

Käytin litteroinnissa apuna Microsoft Wordin transkriptiotoimintoa. Litteroitua ai-

neistoa kertyi yhteensä 35 liuskaa.  

 

Litterointivaiheen jälkeen jatkoin aineistoon tutustumista saatuani koko aineiston 

kasaan. Sisällönanalyysissa ennen varsinaisen analyysin aloittamista on määri-

teltävä käytettävä analyysiyksikkö (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). Tässä tutki-

muksessa analyysiyksikkönä käytettiin useita lauseita sisältäviä ajatuskokonai-

suuksia. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan teemoittelun avulla voidaan tuoda 

aineistosta esiin tutkimuskysymysten kannalta olennaista informaatiota. Luet-

tuani aineiston muutamaan kertaan, aloitin alustavan analyysin teemoittelemalla 

haastattelukorpuksesta tutkimuskysymyksiä vastaavia ajatuskokonaisuuksia. 

Kokosin tämän jälkeen näin muodostetun tiivistetyn aineiston erillisiin Word-do-

kumentteihin tutkimuskysymyksittäin. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla sisällönanalyysi toteutettiin teo-

rialähtöisesti, jolloin ensimmäinen vaihe on analyysirungon muodostaminen 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). Koska tarkoituksena oli tarkastella tiettyyn viite-

kehykseen kuuluvia eheyttämistapoja, muodostettiin aineistorunko kategorioi-
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neen suoraan teoriaosassa määriteltyjen kolmen mallin mukaan. Näin yläluok-

kina, teoreettisina käsitteinä, toimivat horisontaalisen eheyttämisen tavat, Bres-

lerin (1995) integraatiotyylit sekä DiDomenicon (2017) integraatiotavat. 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 108) kiteyttävät aineiston analyysin kolmeen vaihee-

seen: redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli ryhmittely sekä abstrahointi. 

Etenin teoriaohjaavassa analyysissani näiden vaiheiden mukaisesti. Käytin ilmai-

sujen pelkistämistä myös teorialähtöisen analyysini aluksi aineiston selkeyttä-

miseksi. Pelkistämisessä aineisto tiivistetään niin, että tutkimuskysymysten kan-

nalta epäolennainen aines karsitaan pois. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–109.) 

Tiivistin aineistosta ajatuskokonaisuuksia edelleen pelkistetyiksi ilmauksiksi, 

merkitsin ne värikoodein, ja kirjoitin pelkistetyn ilmauksen ajatuskokonaisuuden 

yhteyteen sivun marginaaliin. Aineiston klusteroinnilla eli ryhmittelyllä tarkoite-

taan samankaltaisten ilmauksien ryhmittelemistä ja yhdistämistä luokiksi (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 111). Näin saadut luokat nimetään sisältöjen mukaan joko ai-

neistoon tai aiempaan teoriaan perustuen (Eriksson & Koistinen 2014, 35). Toi-

sen tutkimuskysymyksen kohdalla luokat nimettiin teoriapohjaa apuna käyttäen 

aineistolähtöisesti. Abstrahointivaiheessa luokituksia edelleen yhdistellään ja lii-

tetään teoreettisiin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111). Ryhmittelyvai-

heessa pelkistetyistä ilmauksista muodostettiin 12 alaluokkaa, ja näistä edelleen 

abstrahoinnin aikana kuusi yläluokkaa: opettajan ammattitaito, yhteistyö, opetus, 

resurssit, oppilasaines ja hyvinvointi (liite 2). Nämä kuusi yläluokkaa toimivat tut-

kimuksen teoreettisina käsitteinä, opetuksen musiikilla eheyttämiseen vaikutta-

vina tekijöinä. 

 

Ruusuvuori ym. (2010, 19) painottavat, että pelkkä aineiston luokittelu ei riitä ana-

lyysiksi. Sisällönanalyysin avulla aineisto saadaan kuitenkin järjestetyksi syntee-

siä varten (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103). Pyrinkin tutkimuksen tulosluvussa tar-

kastelemaan erillisten teemojen lisäksi merkityksellisenä kokonaisuutena. 

 

 

  



 

 45  
 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset. Käyn tutkimustulokset läpi tutki-

muskysymyksittäin, ja lopuksi teen yhteenvedon saamistani tuloksista, jotta luki-

jan on helpompaa hahmottaa tutkimustulokset kokonaisuutena. Ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla (alaluku 5.1) etenen teoreettisten mallien mukai-

sesti. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla (alaluku 5.2) etenen analyysivai-

heessa aineistosta johdettujen luokkien mukaisesti. Esittelemäni sitaatit ovat suo-

raan tutkimusaineistosta, joskin tiettyjä yksityiskohtia, kuten opettajien tai koulu-

jen nimiä on poistettu, jotta haastateltavat eivät olisi tunnistettavissa. Tarkastelen 

tutkimustuloksia aiemmin esiteltyyn teoriaan peilaten. 

 

5.1 Opetuksen eheyttäminen musiikilla teoreettisten mallien va-

lossa 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajat käyttävät 

musiikkia osana opetustaan ja sitä eheyttävänä tekijänä. Tässä luvussa tarkas-

telen aineistoa teoriaosassa esiteltyjen viitekehysten valossa. Lisäksi tuon esiin 

mihin oppiaineisiin tutkimushenkilöt ovat integroineet musiikkia. Ensimmäisenä 

teoreettisena mallina on horisontaalisen eheyttämisen tavat, toisena Breslerin 

(1995) integraatiotyylit ja kolmantena DiDomenicon (2017) näkökulma. Näillä nä-

kökulmilla pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseen: “Millä tavoilla luokanopetta-

jat eheyttävät opetustaan musiikilla peruskoulun vuosiluokilla 3–6?” 

 

5.1.1 Integrointi oppiaineittain 
 

Kuten Vesiojan (2006) tutkimuksessa, mainintoja oppiaineista, joihin musiikkia oli 

integroitu, kertyi runsaasti. Tutkimushenkilöt olivat käyttäneet musiikkia erityisesti 

uskonnon, historian, suomen kielen ja kirjallisuuden sekä vieraiden kielten ope-

tuksessa. Taito- ja taideaineista mainittiin kuvataide, liikunta sekä tekstiilityö. Vä-

häisintä musiikin eheyttävä käyttö oli luonnontieteiden opetuksessa. 

 

Että ehkä jos mä mietin et mis mä en oo käyttäny ni ympäristötieto ja nää luon-
nontieteen jutut, niin ne on ehkä eniten sellaisia mis ei. Paitsi sit taas ensi vuonna  
kuitenkin tulee maailmanmusaa, kaikkii etnisii juttuja, sambaa ja näitä, ja sit me 
kuitenkin käydään maapalloa, koko niinku, niin silloin ilman muuta sitten taas, 
sinne se kyllä hyvin istuu. (H4) 
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Vois sanoa, että kaikissa muissa aineissa paitsi ehkä kemiassa ja fysiikassa. Et 
se aina vähän riippuu. No ussassa erityisen paljon, englannissa, jopa historiassa. 
Kaikessa muussa paitsi fysiikassa ja kemiassa suoraan sanottuna. (H1) 

 
 

Vaikka musiikkia ei olisi käytetty suoraan luonnontieteiden opetuksessa, yhdistyi 

se näiden opetukseen kuitenkin osana projektityöskentelyä. 

 
Jos oli vaikka yhet teki, Machu Pichu oli heidän valitsemansa aihe, niin siihenhän 
kuulu sitte myöskin se inkojen musiikki ja siiten siin oli maantietoo ja historiaa 
siinä samassa ja kuvataidetta. (H2) 
 

Lisäksi musiikkia oli yhdistelty eri oppiaineisiin osana draamatyöskentelyä tai 

taustamusiikkina.  

 

Ja tietysti ehkä jossain tämmösissä draamatyöpajoissa ollaan jonkin verran käy-
tetty jotain musiikkia. (H1) 

 
Ja että draaman osana siis oon oppiaineesta riippumatta. (H4) 

 
Sitten kun se on jossain se taustamusiikki, niin sillain moneen. (H2) 

 

Tutkimushenkilön H4 näkökulmasta ei ole sellaista oppiainetta, jota ei voisi eheyt-

tää musiikilla.  

 

No ei oikeestaan, niinku mä mietin näin päin ni se on ehkä helpompi ajatella sil-
leen. (H4) 

 
 

Aineiston perusteella näyttäisikin siltä, että musiikki liittyy opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisesti eheyttävään opiskeluun luontevasti. 

 
 

5.1.2 Horisontaalinen eheyttäminen vuosiluokilla 3–6  
 

Horisontaalisella eheyttämisellä tarkoitetaan eri oppiaineiden sisältöjen yhdistä-

mistä oppiaineiden välillä niin, että niistä muodostuu järkevästi jäsennettyjä, 

eheitä kokonaisuuksia (Niemelä 2019, 474). Horisontaalista eheyttämistä voi-

daan perustella sillä, että sen avulla koulutyö saadaan liitettyä muuhun elämään 

(Hellström 2008, 56). Aineiston perusteella tutkimushenkilöt olivat käyttäneet ho-

risontaalisen eheyttämisen tapoja monipuolisesti. Kaikkien vastauksissa koros-

tuivat rinnastaminen sekä toiminnallisten aktiviteettien toteuttaminen. Lisäksi ai-
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neistossa oli mainintoja laajempien aihekokonaisuuksien rakentamisesta, koko-

naisopetuksesta tai sen omaisesta toiminnasta sekä metodisesta eheyttämi-

sestä. Seuraavaksi esittelen näitä tapoja tarkemmin. 

 

Rinnastaminen 

 

Rinnastamisella tarkoitetaan tietyn ilmiön tai teeman käsittelemistä eri oppiai-

neissa rinnakkain, niin, että oppiaineiden asiakokonaisuudet täydentävät toisiaan 

(POPS 2014, 31; Niemelä 2019, 474; Ruokonen 2017, 312). Kaikki haastatellut 

olivat yhdistäneet eri aikakausien ja kulttuurien opetukseen näihin kytkeytyviä 

musiikin oppisisältöjä. 

 

Joka päivä oli jonkinlaista soitantaa, nokkahuilua, ja sitten me esimerkiks mant-
sassa perehdyttiin kyseisten kulttuurien musiikkiin laulamalla ja kuuntelemalla lä-
hinnä. (H1) 

 
Ehkä enemmän tämmösiä jos ollaan tehty jotain töitä tai puhuttu ylipäätään kult-
tuurista, niin ollaan tuotu erilaisia musiikkiesityksiä esille tai näytteitä tai ollaan 
kuunneltu erilaisia musiikkityylejä ja mietitty vähän, että mitä niistä tulee mieleen. 
(H3) 

 
Ja sitten tosiaan se semmoinen tuokioihin pätkiminen, että vaikka sitten jollain 
aasinsillalla sai sen kytkettyä nyt sitten, että meillä onkin nyt tässä tämmöinen 
historianjakso, niin nyt sitten soitetaankin tätä Mozartia tai jotain et jollain aasin-
sillalla sit sai sen musiikkituokion kytkettyä. (H2) 

 

Kuvataiteeseen musiikkia oli yhdistetty musiikkimaalauksen tai -piirtämisen muo-

dossa. Tällöin opetettavaa teemaa on tarkasteltu kummankin oppiaineen näkö-

kulmasta esimerkiksi pohtien, miten asioita ilmaistaan eri taiteiden keinoin. 

 

Jotakin kuvishommia ollaan tehty niin, että musiikin perusteella pitää piirtää tai 
maalata jotain ja sitten mietitään, että minkä takia se työ on mennyt siihen suun-
taan, kun se on mennyt ja mitä se musiikki on vaikuttanut siihen. (H3) 

 
Sitten oli semmosiakin paljon mist mä tykkäsin, että piirretään sitä mitä kuullaan. 
Että Vivaldin vuodenajat on aika semmoinen klassinen. Että sitten laittaa sen soi-
maan ja sanoo, että tässä on nyt syksyä ja sitten koitetaan miettiä, että mikä 
tässä voisi, voisiko vaikka lehdet tippua tai voisiko tässä tuuli heiluttaa puita tai 
sataa vettä tai että miksi tää ois just syksy. (H2) 

 
 

Tilanteet, joissa rinnastamista toteutettiin, saattoivat olla hyvinkin spontaaneja. 

Tällöin kimmoke opetuksen eheyttämiselle saattoi syntyä jostakin mielleyhty-

mästä tai esimerkiksi äkillisestä oivalluksesta murtolukujen ja nuottien keston, 
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aika-arvojen, yhteydestä. Myös musiikin opetussisältöjen haastavuus saattoi olla 

syynä siihen, että niitä pilkottiin pienemmiksi tuokioiksi, joita ujutettiin muuhun 

opetukseen sopivan tilaisuuden tullen. 

 

Ihan oppisisällössä, et kun on vaikka murtoluvut menossa ja sitten yllättäen on 
käytykin just vaikka aika-arvoja, niin sit silleen, että huomaatteko tän asiayhtey-
den tässä ja sit käydään matikalla ja kestoilla ja piirroksilla ja millä tahansa tavalla 
sitä samaa asiaa eli tavallaan pystyy syventämään ja laajentamaan niitä opetet-
tavia juttuja. (H4) 

 
Mä en muista pitäneeni erityisesti mitään teoriatunteja, että niitä oli semmosina 
palasina siellä joukossa. (H2) 

 

Vastaavasti osa tilanteista edellytti huolellista suunnittelua. Jotta rinnastamista 

saatiin toteutettua mielekkäästi, saattoi se edellyttää oppiaineksen vertikaalista 

eheyttämistä. Vertikaalisella eheyttämisellä tarkoitetaan opetuksen etenemistä 

kunkin tiedonalan omien käytänteiden mukaan esimerkiksi vuosiluokkajärjestel-

mää noudattaen niin, että pedagogista näkökulmaa muunnellaan oppilaiden ke-

hityksen ja iän mukaan (Niemelä 2019, 473; Hellström 2008, 56; Ruokonen 2017, 

313). 

 

Me ollaan vähän sovittu, senhän vois rytmittää toisinkin, mut me ollaan esimer-
kiks [musiikinopettajan] kans tehty silleen, et vitosella on käyty enemmän soitti-
mia, soitinryhmiä ja tälläsiä läpi. Ja sit sitä länsimaisen taidemusiikin historian 
settiä, kun siellä on vaan se yks vuosiviikkotunti sitten siellä kutosella, ni sit on 
pohjaa ikään kuin käsitellä niitä säveltäjien teoksia. Sit se linkittyy sinne hissaan 
myös aika paljon mukavammin. (H4) 

 
 
 

Haastatellut kokivat opetuksen musiikilla eheyttämisen luontevammaksi omalle 

luokalleen kuin opettamilleen vieraille luokille, joiden opetus oli sidottu 1–2 vuo-

siviikkotuntiin. Vieraiden luokkien opetuksessa oli käytetty jonkin verran rinnasta-

mista. Haastatellut kokivat tämän kuitenkin vähäiseksi.  

 

No joo sikäli, että se istu kaikkein parhaiten sitten taas mantsan systeemeihin, 
että missä maissa ne tai mitä maita ne opiskeli, niin sit vähän yritin ympätä sitä 
osastoo sinne mukaan, mutta en oikein kauheesti muuten. (H1) 

 
Joo että korkeintaan nyt sitten jotain sellasta just niinku mä mainitsin sen renes-
sanssin, niin sit mä oon voinu sanoa, että kiva, että tekin olette nyt tossa just, 
koska nyt me siitä puhuttiin. Jotain tällasta. Joo, valitettavasti ei oo ollu kun se. 
(H4) 
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Myöskään musiikintunnilta ei juuri kummunnut aineksia opetuksen eheyttämi-

seen silloin, kun luokanopettaja ei itse opettanut luokalleen musiikkia.  

 

Mut sitten se musiikin käyttö muuten niin sitähän tietysti vois lisätä ja ehkä tehdä 
enemmän yhteistyötä sen tässä tapauksessa musiikin aineenopettajan kanssa, 
ja vähän miettii, et voisko niitä siellä opittuja taitoja ja asioita käyttää sitten jossain 
muualla hyväksi. (H3) 

 

 

Rinnastamisella voidaan tarkoittaa myös “sukulaisaineiden” yhdistämistä. 

Yleensä tällä tarkoitetaan oppiaineiden yhdistämistä opetussuunnitelmatasolla, 

esimerkiksi useasta oppiaineesta koottua ympäristöoppia. Haastateltava H2 toi 

esiin omassa työssään luomansa “musiikkiuskonnon”. Musiikkiuskonnolla tarkoi-

tettiin uskonnonopetuksen puitteissa tapahtuvaa opetusta, jossa hyödynnettiin 

voimakkaasti hengellistä musiikkia, kuten kirkkomusiikkia ja gospelia. 

 
Sit esimerkiksi, kun on kaks viikkotuntia uskontoa. Se taitaa, se osuu varmaan 

 juuri tuohon haarukkaan, oisko se kuudes luokka ollut täällä, niin meillä oli 
 musiikkiuskonto se toinen. Että meillä oli sitä oppiainesta toinen ja sitten oli 
 kaikkea siihen, Nuoren seurakunnan veisukirjasta ja näistä tämmösistä otettua 
 musiikkia sitten siihen toiseen juttuun. (H2) 
 

Aineiston perusteella haastateltavat käyttivät rinnastamista eri oppiaineiden 

kanssa sekä spontaanisti että suunnitellusti. Rinnastamista toteutettiin lähinnä 

omalle luokalle. Oppisisältöjen rinnakkaisen opiskelun lisäksi yksi haastateltava 

myös yhdisti kaksi oppiainetta yhdeksi. 

 

Toiminnallisten aktiviteettien toteuttaminen 

 

Toiminnallisilla aktiviteeteilla tarkoitetaan esimerkiksi teemapäivien, tapahtumien 

tai opintokäyntien toteuttamista. Toiminnallisten aktiviteettien toteuttamisessa 

eheyttämisessä voidaan hyödyntää laajenevia oppimisympäristöjä, koulun ulko-

puolisia yhteisöjä ja asiantuntijoita. (POPS 2014, 31; Halinen & Jääskeläinen 

2015, 24.) Kaikki haastatellut toivat voimakkaasti esiin useita erilaisia toiminnalli-

sia aktiviteetteja, joiden toteuttamisessa oli hyödynnetty oman kouluyhteisön yh-

teistyötä, taiteilijavierailuja, erilaisia opintokäyntejä sekä yhteistyötä koulun ulko-

puolisten toimijoiden kanssa. 
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Omassa kouluyhteisössä toiminnallisia aktiviteetteja toteutettiin joko pienimuotoi-

sesti kollegan kanssa esimerkiksi yhteistä ohjelmaa suunnitellen tai suurem-

massa mittakaavassa koko työyhteisössä. 

 
No se yks [kollega], jonka mainitsin, niin hänen kanssaan tehtiin yhteisiä ohjelmia 
ja tämmöstä. (H1) 

 
Joskus ollaan tehty niin, että ollaan yhdistetty kaks luokkaa ja sitten yhdessä ve-
detty tunteja, mutta että ne on ollut semmoisia, että on sovittu, että vaikka joulun 
alla harjoitellaan jotain juttuja. (H2) 

 
Kun meillä oli ne musiikkiluokat, niin sitten kun oli luokkaorkesterit, niin meillä oli 
vastuut jaettu ihan selkeesti, että tietty koulun vuosikelloon kuuluva juhla on aina 
tietylle luokka-asteelle ja muistaakseni vielä näin hauskasti, että kun se luokka-
orkesteri muodostetaan kolmosen syksyllä ja sitten ensimmäinen  tämmöinen 
ihan virallinen julkinen esitys olivasta kas kummaa Eurooppa-päivänä elikkä koko 
vuosi oli aikaa vetää sitä Oodi ilolle niin, että jokainen pikku viuluviikari saa sen 
siellä soimaan. Niin ja sitten että mikä luokka ottaa joulujuhlan ja mitkä kevätjuh-
lan ja ketkä tekee Kalevalan päivään jotaki. (H4) 

 
 

Koulujen juhlat näyttäytyivät haastatteluaineistossa hyvin tärkeinä tapahtumina. 

Ne koettiin erittäin merkityksellisiksi sekä oppilaiden että opettajien kannalta. Juh-

lat olivat samalla myös opetustilanne, jossa oppilaille pystyttiin välittämään myös 

tärkeäksi koettuja arvoja. 

 
Joo no siis juhlat esimerkiksi, sinne kyllä tehtiin. Mä tykkäsin, siel oli ihan mielet-
tömän hyvä henkilökunta siellä työyhteisössä siinä [koulussa] missä mä olin, niin 
meidän juhlat oli aina vähän potenssiin kolme. (H2) 

 
Koulun toimintakulttuurissa tietysti niin, että meillä on täällä [koulussa], niin on 
oma opettajien bändi, johon itsekin kuulun. Niin se on ollut joka juhlissa, mitkä on 
ollut tuolla salissa oltu, niin se tietysti näkyy meidän opettajien toimintakulttuu-
rissa. Ja siinä, että meillä on juhlissa aina elävää musiikkia, ni sitä kautta tuodaan 
sitä musiikkia myös oppilaille tutuksi. Ja siitä, että aikuiset myös näyttää, että 
täällä soitetaan ja harrastetaan musiikkia. (H3) 
 
 

Juhlat ja niihin liittyvä yhteinen musiikillinen tekeminen koettiin niin tärkeäksi, että 

niiden mahdollinen puuttuminen oli herättänyt jopa pelkoa. 

 
Ja jotenkin salaa oon ajatellu, et karseeta, jos mä oisin vaihtanu sellaiseen kou-
luun, jossa ei ole näin hyvää juhlaperinnettä, koska se ois ollut et... Jos ois laitettu 
neonvalot päälle ja sit joku yks oppilas esiintyy ja joku pitää puhetta ja joillaki on 
näytelmä ja sit that’s it, ni se ois ollu ihan karseeta. Juhlat ja laulut, ni ne on ihan 
älyttömän tärkeitä. (H4) 
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Toiminnallisten aktiviteettien kohdalla eheyttämistä oli toteutettu myös koulun ul-

kopuolisten toimijoiden kanssa. Taiteilijavierailuissa oli hyödynnetty sekä täysin 

ulkopuolisia ammattimuusikoita että oppilaiden vanhempiin kuuluvia muusikoita. 

 
Oli viime aikoina aika vähän, koska rahaa ei ollut. Mut siel oli kansanmusiikkiyh-
tyettä, kuoroo, Mikko Perkoila oli ja mitähän kaikkee niitä nyt oli. Ei kovin hir-
veesti, mut oli kumminkin. JPP muun muassa. (H1) 

 
Silloin musiikkiluokka-aikana niin sattumalta musiikkiluokkalaisten  vanhemmis-
sakin oli paljon muusikoita ja muuta, ni sitä sit kyllä hyödynnettiin niin, että he 
joskus tarjoutui sinne tai sitten joskus tehtiin jotain yhteistyöproggista tai näin. 
(H4) 

 
 

Yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa toteutettiin myös laajene-

vissa oppimisympäristöissä erilaisten opintokäyntien, työpajojen ja projektien 

muodossa. Toiminnallisten aktiviteettien eheyttämisen tavat vaihtelivat passiivi-

sesta kuuntelusta ja katselusta aktiiviseen itse tekemiseen ja osallistumiseen.  

 

Siellä oli esimerkiksi se koulun kuoro ulkoministeriön kummikuoro eli siellä kävi 
se koulun kuoro esittämässä aina lauluja. Sit me tehtiin kulttuurikeskus Caisan 
kanssa tosi paljon eli siellä oli eri maiden musiikkia. Sit me käytiin kuuntelemassa. 
Ja Annantalolla on kans kaikkea semmoista musiikkipajaa ja kulttuuria, että 
meillä joka vuosi oli oppilaiden kanssa joku Annantalo-jakso, että oli sitte jotain 
taidetta, että saatto olla kuvataidetta tai musiikkia tai tanssia. (H2) 

 
Ollaan käyty konserteissa ja sitten meidän koulu on tämmöinen  Konserttikes-
kuksen testikoulu (…) ja me ollaan sitä kautta päästy aika paljon konsertteihin, 
mikä on tietysti kiva juttu. Sitten Annantalolla ollaan oltu vierailemassa, ja siellä 
on oltu musiikin kanssa tekemisissä, että on ollu jotain äänitysjuttuja ja sen sel-
lasta. (H3) 

 
Ja sitten mä oon ollut esimerkiksi toteuttamassa Kansallisoopperan kanssa sitä 
Auringonkukka-oopperaa, joka oli aivan ihana tuon Vincent van Goghin elämästä 
siis. (…) Ja nyt me tehdään ens keväänä [musiikinopettajan] kanssa Lähde-oop-
pera samalla sapluunalla, mutta et tietenkään meillä ei ole niitä musiikkiluokka-
laisia, vaan on nimenomaan ihan näitä tavallisia oppilaita, joista osa saattaa 
käydä soittotunnilla, osa ei. (H4) 

 

Haastatellut kertoivat osallistuneensa tämän kaltaiseen toimintaan pääosin oman 

luokkansa kanssa. Yksi haastatelluista oli käynyt opintokäynnillä myös vieraan 

luokan kanssa. 

 
Ja sitte yhden vieraan luokan kanssa, jonka sitten, joka muuten oli mukava, niin 
niitten kanssa käytiin Vantaan Martinus-salissa katsomassa jotakin esityksen val-
mistelua. Ei ne ollu kenraalit, mutta kuitenkin jotain harjoituksia tai muuta, ja se 
oli aika kivaa. (H1) 
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Toiminnallisten aktiviteettien toteuttamiseen liittyi rinnastamiseen verrattuna 

olennaisena osana yhteistyö eri toimijoiden välillä. Tällä saattaa olla vaikutusta 

siihen, miksi juhlat ja tapahtumat koettiin niin tärkeiksi. 

 

Laajempien aihekokonaisuuksien rakentaminen 

 

Laajempia aihekokonaisuuksia rakentaessa oppiaines jaetaan eri luokka-asteille 

ja eri oppiaineisiin. Usein tällaisilla kokonaisuuksilla on jonkinlainen kasvatuksel-

linen yhteistavoite. (Hellström 2008, 56–58.) Vaikka perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa 2014 opetuksen järjestäjät velvoitetaan sisällyttämään 

lukuvuoteen vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus (POPS 2014, 31), 

ei yksikään haastateltava maininnut suoraan eheyttäneensä opetusta musiikilla 

tällä tavalla. Sen sijaan yksi haastateltavista kertoi koko koulua ja kaikkia oppiai-

neita yhdistäneistä konserteista.  

 
Siellä tehtiin kato lavasteita ja kirjoitettiin kaiken maailman käsiohjelmaa ja siis 
joo. Kyllä se oli kyllä aika tälleen... Ja nekin opettajat, jotka ei siis musiikkiluokkaa 
opettanu, vaikka niin sanotusta puukässästä, niin kyllä sinne tuli väkeä vasaran 
varteen ja joo. Se oli aina kyllä ihan mahtava, iso proggis. (H4) 

 

Vastaavanlaista toimintaa oli tarkoitus toteuttaa myös koulussa, jossa ei ollut mu-

siikkipainotteista opetusta. Kasvatuksellisena yhteistavoitteena oli kaveruus. 

 
Meillähän oli viime keväänä tulossa siis musikaali, pienimuotoinen musikaali, 
koska [musiikinopettaja] teki melodiaa, mä tein vähän tekstiä. Ja sit meillä oli 
semmoinen kaveruusaiheinen kipale tulossa, ja sit se korona sotki kaiken. (H4) 

 
 

On huomattava, että osa tutkimushenkilöistä (2/4) ei työskennellyt luokanopetta-

jana tutkimushetkellä. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, miksi musiikkia ei mainittu 

osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

 
 

Kokonaisopetus 

 

Kokonaisopetuksessa opetusta eheytetään niin, että oppiaineiden rajat joko häl-

venevät tai katoavat kokonaan (POPS 2014, 31). Kokonaisopetus ei kuitenkaan 
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tarkoita, ettei oppiainejakoista ja eheyttävää opetusta voisi tapahtua samanaikai-

sesti (Komulainen & Leijamaa 2019, 277). Alkuopetuksessa opetuksen kokonais-

valtaisuus on vielä tyypillistä, ja tällöin myös musiikkikasvatus integroituu opetuk-

seen olennaisesti (Ruokonen 2001, 134; Vesioja 2006, 84). Yksi haastateltavista 

toi esiin kokonaisvaltaisen, oppiainerajat hälventävän opetuksen vielä kolman-

nella luokalla. 

 
Mä kyl koen, että kolmannella luokalla aika hyvin sillottuu vielä vähän semmoista 
alkuopetuksen kaltasta tekemistä, et jotain vuodenaikalauluja ja sellasii kaiken 
maailman nyt mitä tahansa, jotain pientä aamujumppaa tai  muuta, ni et meneeki 
pianon taakse ja soittelee tai kuunnellaan jotain siihen. Ja et jotenkin mä koen, ja 
nyt jos mä en ihan väärin muista, niin ehkä kolmosella on myöskin musiikin tun-
neissa aikaa enemmän. Joo niin muutenkin, et sille musiikille tuntuu olevan, ja 
itsellä jos on sitten useita muitakin aineita sille omalle luokalle, niin ku usein kol-
mannen luokan opettajalla on, sit sinne on aika luontevaa ottaa kaiken tai joku 
pieni rentoutumisen hetki, nyt kun on luettu reippaasti 20 minuuttia kirjaa ni nyt 
päätä pulpettiin. Ja sitten joko soittaa tai laitetaan musaa soimaan. Ja otetaan 
tälläsii pikkujuttuja tai päivänavauksen tyyppisesti musiikkia. Miksei viel neljän-
nelläki, mutta jotenkin mä mietin miten mä oon toiminu, ni ehkä se kolmosluokka 
on eniten tollasten spontaani... Sit ne on myöskin usein innokkaita laulamaan 
vielä. Siis ihan semmoinen, että voidaan ottaa semmonen et hei, kattokaa milla-
nen sadepäivä, tempastaanpas sadepäivän laulu. Et se jotenkin vaan tapahtuu 
siinä paikassa. (H4) 

 
 

Tutkimusten mukaan kokonaisopetuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen vaa-

tii opettajalta enemmän työtä (kts. esim. Karsikas & Karsikas 1988), mikä saattaa 

osaltaan vaikuttaa siihen, ettei aineistossa ollut enempää mainintoja kokonais-

opetuksesta tai sen kaltaisesta eheyttämisestä. 

 

Metodinen eheyttäminen 

 

Metodisella eheyttämisellä tarkoitetaan jotakin tiettyä eheän oppimiskokonaisuu-

den muodostumiseen tähtäävää metodia. Tällaisia metodeja ovat esimerkiksi il-

miöoppiminen, ongelmalähtöinen tai tiedonalalähtöinen opetus. (Hellström 2008, 

56–58; Juuti, Kairavuori & Tani 2015, 84; Lonka ym. 2015, 50.) Yksi haastatelta-

vista kuvasi erilaisia projektityön muotoja, joissa tiettyä teemaa, kuten keskiaika, 

tarkasteltiin eri tiedonalojen, oppiaineiden, näkökulmasta.  

 
Niin sitten meillä oli naapuriluokan opettajan kanssa, yhessä suunniteltiin ja teh-
tiin joku teema, mistä lähdettiin sitten tekemään erilaisia projekteja. Ja se haa-
rukka oli semmoinen, että osa suurin piirtein askarteli jonkun pienoismallin ja etsi 
valmista jotakin mediasta, jotakin valmista sisältöä, mitä näytti toisille. Ja sitten 
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oli sellaisia, jotka taas ite tuotti sen sisällön elikkä sitten laulo tai soitti tai teki joku 
kirjallisen esitelmän. Ja jos oli esimerkiksi aiheena keskiaika, niin sitten siihen 
liitty myöskin se musiikki. (H2) 

 

Kuvatun kaltaisissa projekteissa hyödynnettiin olemassa olevaa, valmista musiik-

kia sen sijaan, että oppilaat olisivat itse luoneet omaa musiikkia. Tämä ei kuiten-

kaan ollut este oppilaiden aktiiviselle toimijuudelle. 

 
Semmoista me ei kyllä olla tehty, että esimerkiksi ne lapset olisi alkanut tuottaa 
sitä keskiajan musiikkia, ellei sitten itse jollain viulutunnilla ollut jo opetellut muu-
tekin. Mutta ei sillä lailla, että siihen esitelmään liittyen. (H2) 

 

 

Eheyttämisen typistämisellä yksittäisen metodin varaan on riskinä, ettei eheyttä-

misen tavoitetta saavuteta kokonaisvaltaisesti (Niemelä 2018). Aineiston perus-

teella tästä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan eheyttämisen tapoja käytettiin moni-

puolisesti metodisen eheyttämisen ollessa yksi keino muiden joukossa. 

 

5.1.3 Breslerin integraatiotyylit vuosiluokilla 3–6  
 

Breslerin (1995) tutkimuksen mukaan eheyttävässä opetuksessa on havaitta-

vissa neljä integraatiotyyliä. Nämä tyylit ovat alistuva integraatiotyyli, tasaveroi-

nen, kognitiivinen integraatiotyyli, affektiivinen tyyli sekä sosiaalinen integraatio-

tyyli. Aineiston perusteella tutkimushenkilöt olivat eheyttäneet opetusta musiikilla 

kaikkia edellä mainittuja tyylejä käyttäen. Seuraavaksi esittelen tutkimushenkilöi-

den käyttämiä eheyttämiskeinoja integraatiotyyleittäin. 

 

Alistuva integraatiotyyli 

 

Alistuvassa tyylissä musiikkia käytetään muiden oppiaineiden elävöittämiseen. 

Tällöin tavoitteena ei ole musiikkiin liittyvien tietojen tai taitojen kehittäminen, 

vaan opetuksen tavoitteet liittyvät siihen oppiaineeseen, johon musiikkia integroi-

daan. Käytännössä alistuva tyyli voi tarkoittaa esimerkiksi muiden aineiden tee-

moihin liittyvien laulujen laulamista. (Bresler 1995, 33–34.) Tässä tarkoituksessa 

haastateltavat olivat käyttäneet musiikkia erityisesti kieltenopetuksessa tuke-

maan vieraan kielen oppimista.  

 
  



 

 55  
 

No siel on laulettu, englanniksi ei oikein voi soittaa, hehheh, mutta laulettu eng-
lanninkielisiä lauluja ja kuunneltu englantilaisia lauluja ja... Lähinnä alakoulussa 
se on ollu kuuntelemista englannintunnilla ja eläytymistä ja musiikkileikkejä tai 
leikkejä, joissa musiikki on ollu mukana. (H1) 

 
Sitten musiikkia on ollut mukana esimerkiksi vaikka englannin opetuksessa. Pa-
lefacen Hiphoppii englantii on varmaan kaikkien aikojen semmoinen... Se on 
hauska. Ja sitten muutenkin semmoinen periaatteessa, vaikka popmusiikissa 
hoetaan niitä samoja juttuja moneen kertaan, niin sitten voi ne kertsit kääntää, et 
mitä ne suomeksi on. (H2) 

 
 

Haastateltavat opettajat kertoivat käyttäneensä musiikkia rikastuttaakseen muuta 

opetusta tai virittääkseen oppilaita opiskeltavaan aiheeseen. Myös tällöin musii-

killa pyritään edistämään muiden aineiden tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen 

“maustamista” musiikilla perusteltiin muun muassa sen elämyksellisyydellä.  

 

Kyllä silloin, kun se ympätään johonkin muihin oppiaineisiin, niin sillon nimen-
omaan se [elämyksellisyyden] tehtävä. (H1) 

 
Mä laitoin tällästä arabialaista musiikkia soimaan aamulla, kun oppilaat tuli luok-
kaan, koska osalla oli sitten juuri muslimimaiden perinteisiin liittyviä asioita, niin 
sitten se oli et hei, mitä musaa tää on, niin et se vähän virittelee näin. (H4) 
 

Haastateltavien H2 ja H3 mielestä rikastamisen lisäksi musiikin avulla voitiin sa-

malla keventää opiskelun kuormittavuutta. 

 
Osaks varmaan tää rikastuttamisen idea siinä. Ja sit sitä, että tää on myös täl-
laista rentouttavaa ja semmoista ankarasta puurtamisesta irrottautumista. Silloin 
mä ehkä ajattelen, että se kyllä palvelee näitä muita oppiaineita siinä samalla. 
(H3) 

 
Ja sit varsinkin tuolla erityisopetuksessa, kun se oppilaiden jaksaminen on aika 
pientä, niin sitten se oli hirveän hyvä, jos pysty ottamaan jonkun kappaleen siihen 
mukaan, missä olisi vaikka sopiva video tai sopiva sanoma. Tai sitten vaan tun-
nelma. (H2) 

 
 
 

Alistuvan aineen kannalta oppitehtävät ovat matalan kognition tasolla (Bresler 

1995, 33–34). Tällöin musiikin osuutta opetuksessa ei välttämättä tarvitse suun-

nitella etukäteen, vaan tilanteet voivat olla hyvinkin spontaaneja. 

 
Kyllä aina kun voi, niin jotain tehtiin. Tehtiin itse tai kuunneltiin. Ja se voi hyvinkin 
spontaanisti lähteä jollain tunnilla joku juttu käyntiin. Tulee joku mielleyhtymä, ja 
sitten soitetaan ja pistetään muut kamat pois. (H1) 
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Siis ihan semmoinen, että voidaan ottaa semmonen et hei, kattokaa millanen sa-
depäivä, tempastaanpas sadepäivän laulu. Et se jotenkin vaan tapahtuu siinä 
paikassa. (H4) 

 
 

Breslerin (1995) tutkimuksessa taideaineiden sisällyttämistä muuhun opetukseen 

perusteltiin taloudellisella ajankäytöllä ja opettajan omalla halulla opettaa taide-

aineita. Haastateltavat H1 ja H4 perustelivatkin opetuksen eheyttämistä musiikilla 

omalla innokkuudellaan sekä musiikin mielekkyydellä.  

 
Omalla luokalla se on miellyttävää ja helppo toteuttaa ja luontevaa, mutta sitten 
vieraitten luokkien kanssa ni ei. (…) Mutta oman luokan kanssa toimii kaikki ja se 
on lähinnä tällasta kokonaisvaltaista. Joka päivä jotain tosiaan ni musisoitiin, ja 
ihan ilman opetussuunnitelmia ja tavoitteita. Se oli vaan kivaa meistä. (H1) 

 
Se on kivaa, ja se on itselle hirvittävän tärkeä ja läheinen asia niin senkin takia. 

 (H4) 
 

Vaikka kaikki tutkijat eivät pidä alistuvaa tyyliä todellisena integraationa alistuvan 

aineen tavoitteiden puuttuessa (ks.esim. Munroe 2015, 13), voidaan yllä mainit-

tujen esimerkkien perusteella havaita haastateltavien käyttäneen musiikkia ta-

voitteellisesti. Tällöin musiikin käytön tavoitteena saattoi muiden oppiaineiden tu-

kemisen lisäksi olla esimerkiksi oppilaiden hyvinvointi. 

 

Tasaveroinen, kognitiivinen integraatiotyyli 

 

Alistuvasta tyylistä poiketen tasaveroisessa, kognitiivisessa integraatiotyylissä 

huomioidaan kunkin oppiaineen tavoitteet. Tällöin eri oppiaineet ovat siis keske-

nään tasaveroisessa asemassa. (Munroe 2015, 14.) Tasaveroisen, kognitiivisen 

integraatiotyylin toteuttaminen on Breslerin integraatiotyyleistä vaativin; se vaatii 

opettajalta spesifiä, musiikillista osaamista ja onkin siksi kenties integraatiotyy-

leistä vähiten käytetty (Bresler 1995, 34). Myös tässä tutkimuksessa oli havaitta-

vissa, että haastateltavat toivat tasaveroiseen, kognitiiviseen integraatiotyyliin so-

pivia esimerkkejä esiin muita integraatiotyylejä vähemmän. Lisäksi on huomat-

tava, että mainintoja kertyi vain puolelta haastateltavista. 
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Haastatteluaineiston perusteella musiikkia oli käytetty tasaveroisen, kognitiivisen 

tyylin mukaisesti esimerkiksi historian opetuksessa. Tällöin eri aikakausia ja kult-

tuureita oli tarkasteltu niin, että myös musiikinhistoriaan ja eri tyylikausien erityis-

piirteisiin kiinnitettiin huomiota. 

 
Sitten historiassa yleensä sitten sen ajan musiikkia mitä käsiteltiin, niin käytiin 
myös sitä. (H2) 

 
Että nyt esimerkiksi odotan sitä, ens vuonna kun tulee historian puolella renes-
sanssit ja kaikki tälläset ja sitten maailmanmusa. (H4) 

 

Esimerkkejä tasaveroisen, kognitiivisen tyylin mukaisesta musiikin käytöstä oli 

myös taito- ja taideaineiden opetuksesta. Haastatellut toivat esiin opetussuunni-

telman perusteissa musiikki- ja liikuntaoppiaineisiin kumpaankin (POPS 2014, 

264, 274) sisältyvän musiikkiliikunnan sekä kuvataiteen ja musiikin ilmaisukeinoja 

hyödyntävän musiikkimaalauksen. 

 
Sitten koitetaan miettiä, että mikä tässä voisi, voisiko vaikka lehdet tippua tai voi-
siko tässä tuuli heiluttaa puita tai sataa vettä, että miksi tää ois just syksy. (H2) 

 
Mut musiikkiliikuntahan on ihan mahtava sitten. Siihen tietenkin. (H4) 

 
 

Tasaveroisen, kognitiivisen tyylin mukaista musiikilla eheyttävää opetusta tapah-

tui myös erilaisten oppiainerajoja ylittävien projektien ja koko kouluyhteisöä kos-

kettavien konserttien yhteydessä (kts. luku 5.1.2). Musiikin ja muun opetuksen 

välisiä luontevia yhteyksiä tuli esiin myös matematiikassa sekä yleisesti oppiai-

neita läpäisevissä laaja-alaisen oppimisen tavoitteissa, joihin lukeutuu esimer-

kiksi itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. 

 
Vaik tänä lukuvuonna ei ole saanut laulaa, ni siis hengittäminen ja se että miten 
laulajan asento tai joku esiintyjän askel ja kaikki tällaset jutut, että miten kanne-
taan itseä, ni ne on niin hirveän luontevaa kytkeä siihen musiikkiin, ja sen avulla 
jotenkin ottaa ihan keskittymisen kannalta, sen hyvän ryhdin kannalta, ihan mitä 
vaan. Että se on jotenkin sieltä jossain tuolla selkäytimessä, että kun lähdetään 
ääntä avaamaan, niin sit se vaan sielt tulee. (H4) 

 
Ihan oppisisällössä, et kun on vaikka murtoluvut menossa ja sitten yllättäen on 
käytykin just vaikka aika-arvoja, niin sit silleen, että huomaatteko tän asiayhtey-
den tässä ja sit käydään matikalla ja kestoilla ja piirroksilla ja millä tahansa tavalla 
sitä samaa asiaa eli tavallaan pystyy syventämään ja laajentamaan niitä opetet-
tavia juttuja. (H4) 
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Tasaveroisen, kognitiivisen tyylin toteuttaminen vaatii opettajalta eniten osaa-

mista ja panostamista (Bresler 1995, 34). Haastateltavan H4 mukaan arjen hek-

tisyys olikin syynä tietoisemman, korkean kognition eheyttämisen vähyydelle. 

 
Että mikä olisikaan meikäläisen kaltaiselle musiikki-ihmiselle tärkeetä, että se 

 ois jotenkin paljon tietosempaa ja paljon suunnitellumpaa ja sellasta et jes, mä 
 teen tähän tämän ja puuuh... Tuntuu, että arjessa välillä mennään nyt oikeesti 
 sillä, millä selvitään. (H4) 
 

Affektiivinen integraatiotyyli 

 

Affektiivisella integraatiotyylillä tarkoitetaan tunnetilaan ja luovuuteen vaikutta-

mista. Affektiivinen tyyli sopii kenen tahansa opettajan käyttöön, sillä sen toteut-

taminen ei vaadi erityisosaamista. Tunnetilaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi ren-

touttavan taustamusiikin avulla. (Bresler 1995, 34–35.) Lähes kaikki haastatelta-

vat olivatkin käyttäneet musiikkia työskentelyn taustamusiikkina. 

 
Kyllä mulla oli aina se musiikki siellä vaikkei se välttämättä ees liittyny opiskelta-
vaan aineeseenkaan, et se oli muuten vaan taustalla. (H2) 

 
Sitten tietysti mä olen myöskin kokeiluttanut oppilailla sitä, että tuokaa ne luurit ja 
kuunnelkaa sitä mielimusaa, jos se auttaa vaikka tollasissa ihan perus drillaa-
vissa matikan jutuissa ja muissa, että jos se auttaa keskittyy ja tällasta. Joo ja sit 
on tehty sitäkin, että ihan rauhoittavaa musiikkia esimerkiksi kirjoitusharjoitusten 
taustalle. (H4) 

 
Mun mielestä se rauhoittaa oppilaita työskentelemään aika usein ja luo sem-
mosta kivaa fiilistä, mut lähinnä tälleen taustamusiikkiajatuksena. (H3) 

 
 
 

Taustamusiikin soittamisella voidaan muun muassa helpottaa ADHD-lasten kou-

lutyöstä suoriutumista sekä vähentää häiriöalttiutta (Särkämö & Huotilainen 

2012, 1338). Musiikin avulla voidaan ns. kannatella hiljaisuutta työskentelyn ai-

kana sen peittäessä mahdollisia häiriöääniä (Vuorinen 2009, 174). Haastateltavat 

kertoivat käyttävänsä musiikkia vastaavanlaisesti.  

 

Sit on semmoisia, jotka ei oikeasti pysty olemaan hiljaa, että tehtäis hiljaa töitä, 
niin ne reagoi jokaiseen kynän tippumiseen ja pulpetin kannen kopsahtamiseen, 
ja tietyllä tapaa sit se myös tasoitti sen äänimaailman, että ihan kaikki pienet ei 
tuu siitä läpi. (H2) 

 
Kyllä mä silleen oon käyttänyt musiikkia, koska usein oppilaat tykkää siitä, että 
on musiikkia taustalla, ni sit on ollut sellainen vähän et, tai motivoivaa ollut siinä, 



 

 59  
 

että voidaan kuunnella musiikkia taustalla, kunhan puheääni ei ylitä sitä musiikin 
ääntä. Elikä esimerkiksi tämmöisen työskentelyrauhan ylläpidossa, niin sellai-
seen mä oon sitä käyttänyt. (H3) 

 

Oppilaiden jaksamista pyrittiin edesauttamaan myös pelkkään rentouttamiseen 

tähtäävällä kuuntelukasvatuksella sekä oppituntien rytmittämisellä musiikin 

avulla (vrt. Hairo-Lax & Muukkonen 2013, 41). 

 
Että se on varmaan ollut se, että miten se on tullutkin niin moneen oppiaineeseen, 
niin on juuri ollut, että se on ollu semmonen rytmittäjä. Ja että se on pitkä aika 45 
minuuttia, jos kaikki on kauhean vaikeata, niin sit se on hyvä pilkkoa välillä sem-
moiseen vaikka musiikin kuuntelemiseen, missä jokainen voi sitten ite joko tykätä 
tai ei tykätä, joka ei ole sitten tavallaan oikein eikä väärin. Jokainen voi kuunnella. 
(H2) 

 
 

Luovuuskategoriassa oppilailla itsellään on aktiivisempi rooli. Opettaja puoles-

taan toimii luovuuden mahdollistajana tarjoten oppilaille välineitä, materiaaleja ja 

virikkeitä. (Bresler 1995, 34–35.) Haastateltava H4 oli käyttänyt musiikkia virik-

keenä esimerkiksi kirjoittamiselle tai draamaharjoittelulle. 

 
Mehän tehtiin yhtenä vuonna tämmönen impro. Yhdistin siihen sitten draamaa, 
niin oli tämmönen, että oppilailla oli oikein vähän rekvisiittaa, oli kruunua ja 
muuta, ja sit kunnon kuninkaan salissa marssi ja alamaiset siellä nöyristelee. Ja 
se tuli tekee jonkun isomman päätöksen se kuningas mukamas. (H4) 
 
No just esimerkiksi toi kirjoittaminen, että jos siellä taustalla on se musiikki, ni se 
voi jollekin sellaselle, joka vaikka vähän on, vähän tyhjän paperin kammoa tai 
jotenkin se ei muuten ole niin mieluisaa, niin mä uskon, että se luo sellaisen, 
vähän semmoisen tietyn mielentilan tai setupin, että se vähän kehystää sen ajat-
telun se musiikki. Joko niin, että se on joku yhteinen ja tehdään vaikka teemasta 
kirjoittamista tai sitten se kuuntelee omaa. (H4) 

 

 

Vaikka kuuntelukasvatuksen ensisijainen tavoite oli haastateltavien mukaan tun-

netilaan tai luovuuteen vaikuttaminen, saattoi musiikin valinnalla olla kuitenkin 

olla muitakin funktioita. Kuuntelusta saatiin aktiivisempaa, kun kappaleisiin liitet-

tiin myös informaatiota. 

 
 

Joskus olen pitäny ihan vaan levyraateja. Oon laittanu jotain kappaleita, joita oon 
aatellut, et lasten on syytä tietää. Täysin itsevaltaisesti valinnut jotain biisejä, ja 
sit ollaan vaan kuunneltu niitä. Ni ehkä just tämmönen kulttuurinen, kulttuurisen 
tuntemisen tavoite siinä on taustalla. Elikä tunnistaa vaikka kappaleita, mitkä soi 
tietyissä, joita kuulee usein, ja vähän tietää niiden historiaa ja osaa sanoa esittä-
jän. Sellaista kulttuurisen tietouden kasvattamista. (H3) 
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Mulla oli esimerkiksi sellainen, mun äiti keräsi mulle semmosen hervottoman cd-
kokoelman. Olisko siinä ollut varmaan joku 30–40 cd:tä. Ja sitten sen mukana 
tuli sellainen vihko, missä kerrottiin sitten sen kappaleen taustaa, niin mä käytin 
sitä paljon töissä, että pikkasen kerto siitä, että mitä biisejä vihkoon nyt sitten oli 
valittu, niin tietoa siitä, milloin se on sävelletty ja mitä varten. Ja sit mä kerroin 
sen pikkujutun, ja sitten ihan kuuntelemalla kuunneltiin, että nyt ei tehdä mitään 
muuta kuin vaan kuunnellaan. (H2) 

 
 

Affektiivinen tyyli sopii kenen tahansa opettajan käyttöön, koska se ei vaadi eri-

tyisosaamista (Bresler 1995, 34–35). Tämä myös madaltaa kynnystä sen toteut-

tamiseen. Aineiston perusteella haastateltavat eheyttivätkin opetustaan musiikilla 

affektiivisen tyylin mukaisesti runsaasti ja monipuolisesti. Oppilaiden hyvinvointi 

oli myös tässä kategoriassa eheyttävän opetuksen keskeinen tavoite. 

 

Sosiaalinen integraatiotyyli 

 

Sosiaalisessa integraatiotyylissä taideaineet voidaan nähdä koulumaailmaan 

kuuluvina sosiaalisina toimintoina. Erilaiset sosiaaliset tapahtumat, kuten konser-

tit ja juhlat, lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Musiikki, kuten muukin 

taide, on yleensä keskeisessä roolissa koulun eri tapahtumissa. (Bresler 1995, 

34–35.) Haastatteluaineiston perusteella sosiaalinen integraatiotyyli on ollut hy-

vin keskeisessä roolissa kaikkien tutkimushenkilöiden työssä. Musiikkia on käy-

tetty yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä omassa luokassa 

että koko kouluyhteisössä. 

 

Oman luokan kesken musiikki näkyi olennaisena osana luokan toimintakulttuuria. 

Oppiainerajat ylittävän musiikinopetuksen avulla oli mahdollista tuoda musiikkia 

oppilaiden päivittäiseen kouluarkeen. Musiikkia käytettiin myös yhteishengen pa-

rantamiseen esimerkiksi luokan tunnuslaulun tai synttärilaulun muodossa. 

 
Kyllä se oli meidän luokan oma juttu sen takia, kun muita kahlitsi se yks tunti 
viikossa. (H1) 

 
No yhteishengen kohotukseen synttärilaulu, aina opettajan säestyksellä laule-
taan. Se on kiva, että se laulu siitä lähtee raikaamaan. (H4) 

 
Ja tietysti meidän luokkalaulu, tämmöinen meidän luokan oma kappale, jota ei 
olla kyllä nyt vuoteen soitettu, mutta ehkä kuudennella taas, niin on ollu Kirkan 
Leijat, koska me laulettiin se joskus jossain juhlissa, ni sit me ollaan sitä vedelty 
aina silloin tällöin, kun mul on ollu kitara, niin on laulettu Kirkan Leijoja. Tämmö-
nen luokkahenkeä parantava tämmöinen oma tunnuslaulu. (H3) 
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Musiikin avulla saatiin nostettua tunnelmaa luokan sisällä. Sitä käytettiin myös 

yhteisen ponnistelun palkinnoksi sekä motivoimaan kaikkia oppilaita osallistu-

maan yhteiseen toimintaan. 

 
Et se on aika paljon semmonen fiilispohjanen juttu, joka sitten taas saa aikaan 
hyvää yhteishenkee ja sellasta. Et siihen tempautuu raspikurkumpikin poika mu-
kaan. (H1) 

 
Ehkä se tunnuslaulu ollut semmoinen jotenkin, jos ollaan tarvittu jotain sellaista 
buustia luokan sisälle, niin sitten ollaan vedetty se kerran, niin sitten yleensä tullut 
semmoista hyvää fiilistä. (H3) 

 
Tietysti välillä bileet, että nyt mitä jotain hyvää musaa. On ne sitten läksiäiset tai 
joku urakan päätös tai muuta. On vähän nameja tarjolla, ja sitte pistetäänkin 
vauhdikasta musiikkia soimaan ja täällä vähän joraillaan ja joo. (H4) 

 
 

Musiikin käyttö opetuksessa saattoi kummuta myös ryhmäyttämiseen liittyvistä 

tekijöistä. Tällöin ryhmähenkeä saatiin aikaan uudessa luokassa esimerkiksi mu-

siikkileikkien avulla. Ryhmäyttämistä saatettiin toteuttaa myös yhteistyössä naa-

puriluokan kanssa. 

 
Tätä tällasta aika lailla hetkeen tarttuen ja niihin sisältöihin, jotka kumpuaa joko 
sielt musasta tai sitten sieltä, jostain ryhmäytymisjutuist vaikka, et pysähdy kun 
musiikki pysähtyy, ja sitten sanotaan numero ja otetaan kolmen porukka. (H4) 

 
Tai sitten on ollut jonkinlainen kaverijakso, jonka aikana ollaan sitten yhessä mu-
sisoitu. (H2) 

 
 
 

Koko koulun tasolla yhteisöllisyyttä lisäsivät erilaiset juhlat, konsertit ja yhteislau-

lutilaisuudet, joissa oli mukana parhaimmillaan koko kouluyhteisö (kts. luku 

5.1.2). Näiden lisäksi haastateltavien opettajien kouluissa järjestettiin aamun-

avauksia sekä oppilaille tarkoitettuja Talent-kilpailuja, joissa musiikki oli tärke-

ässä roolissa. Yhteisöllisyyttä laajennettiin myös oppilaiden perheisiin vanhem-

mille suunnattujen esitysten myötä. 

 
Pidettiin vaan joka toinen vuosi niitä isoja konsertteja, koska se vaatii koko koulun 
tasolla sellaista, että sali on pois käytöstä ja niinku liikuntakäytöstä, ja kaikkii isoja 
organisatorisia juttuja, niin silloin kyllä koko koulu hengitteli sitä, että konsertti 
tulee. Sit se pidettiin vanhemmille, ja oppilaille kenraalit ja pari eri esityskertaa ja. 
Kaiken maailman kahvio-organisoinnit. Siis hillittömän iso, yhteishenkeä luova 
juttu myös. (H4) 
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Ja sit lapsille järjestettiin Talentteja. Se oli silloin uutta, niin sitten oli semmoisia 
missä lapset pääsi esittämään, ja sitten opettaja miettii jonkinlaiset raamit sille. 
(H2) 

 
Ja [nykyisessä koulussa] vaikkei oo luokkaorkestereita, niin ihan sama periaate, 
että täällä treenataan yhteislaulutkin huolella. Niit mennään erikseen harjoittele-
maan saliin. (…) et [tässä koulussa] siis kyllä laulu raikuu! (H4) 

 
 

 

Yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä lisättiin myös henkilökunnan kesken. Mu-

siikki näkyi opettajienkin toimintakulttuurissa haastateltavien H3 ja H4 kouluissa 

opettajien bänditoiminnan muodossa. Opettajien yhteenkuuluvuuden lisäksi 

opettajien bändin avulla pyrittiin lisäämään musiikin harrastuneisuutta myös op-

pilaiden parissa, ja tukemaan valinnaisten musiikinkurssien oppilasbändejä. 

 
Täällähän on, meillä on siis opebändi. Mä soitan siinä sitten huilua siinä bändissä, 
ja sit siel on aina rumpali ja basisti, on monia taitavia opettajia. Yks muun muassa 
soittaa sähkökitaraa siellä ja näin. (H4) 

 
Koulun toimintakulttuurissa tietysti niin, että meillä on täällä [koulussa], niin on 
oma opettajien bändi, johon itsekin kuulun. Niin se on ollut joka juhlissa, mitkä on 
ollut tuolla salissa oltu, niin se tietysti näkyy meidän opettajien toimintakulttuu-
rissa. Ja siinä, että meillä on juhlissa aina elävää musiikkia, ni sitä kautta tuodaan 
sitä musiikkia myös oppilaille tutuksi. Ja siitä, että aikuiset myös näyttää, että 
täällä soitetaan ja harrastetaan musiikkia. Ja sitten on tietysti nää vava-bändit ja 
tällaset, jotka on sitten itse soittanut kanssa paljon. Ja joka juhlassa on musiikki-
esityksiä, jota oppilaat vetää myös. Se voi olla, et se on ryyditetty sitten opettaja-
bändillä, mutta oppilaat kuitenkin siinä on pääosassa. (H3) 

 
 

Kaiken kaikkiaan yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tavoittelu koettiin aineis-

ton perusteella erittäin tärkeäksi. Opetuksen eheyttäminen musiikilla sosiaalisen 

integraatiotyylin mukaisesti olikin haastateltavien mukaan keskeisessä ase-

massa. 

 
 
 

Bresler (1995, 35) huomauttaa, että edellä mainitut neljä integrointityyliä ilmene-

vät usein erilaisina kombinaatioina tarkkarajaisten ja selkeiden konstruktioiden 

sijaa. Tämä on havaittavissa myös haastatteluaineistosta. Toiminta ei välttämättä 

jäsenny suunniteltuna ja tarkkarajaisena, vaan pikemminkin kumpuaa spontaa-

nisti ja vaistonvaraisesti tilanteen mukaan sisältäen elementtejä eri tyyleistä. 
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Mulla ne on iloisesti sekaisin kaikki, että onko se nyt sitten laaja-alaisista tavoit-
teista, et olen osa ryhmää -tyyppistä juttua vai mennäänkö jonkun eläytymisen ja 
kirjoittamisen ja tällaisen kautta, mutta että joo. (H4) 

 

 

5.1.4 DiDomenicon näkökulman mukainen eheyttäminen 
 

Myös DiDomenico (2017) on eritellyt tutkimuksensa perusteella neljä tapaa in-

tegroida musiikkia opetukseen. Nämä tavat ovat musiikin käyttäminen muun ope-

tuksen tukena, musiikki ilmaisun ja luovuuden välineenä, musiikki tunnelman 

muokkaajana sekä koheesion parantajana ja luokanhallinnan helpottajana. Ai-

neiston perusteella kaikki haastateltavat olivat käyttäneet monipuolisesti myös 

näitä neljää tapaa. Seuraavaksi esittelen näitä tapoja tarkemmin. 

 

 

Musiikki muun opetuksen tukena 
 

Muuta opetusta tukeva musiikki voi tarkoittaa esimerkiksi pedagogisten laulujen 

käyttämistä opetuksessa. Opetuksen tukeminen ei kuitenkaan tarkoita, että mu-

siikki olisi automaattisesti tällöin alistuvan aineen asemassa. Musiikkia voidaan 

käyttää myös esimerkiksi matematiikan oppisisältöjen havainnollistamiseen, jol-

loin sen käyttäminen voi samalla edustaa tasaveroista, kognitiivista integrointityy-

liä. (DiDomenico 2017, 2–3; vrt. Bresler 1995.) Haastateltava H4 kertoi käyttä-

neensä musiikkia myös havainnollistamiseen. 

 
Joo, kyllä mä välillä oon. Mut ei sekään ole sellainen asia, että mä olisin ensim-
mäisenä tälleen näin, että no niin, nyt alkaa murtoluvut, pitääpä muistaa ne aika-
arvot, mutta et on se niin luonteva yhteys, että kyllä voisi sanoa, että melkein aina 
tulee käsiteltyä. (H4) 

 
 

Aiemmin esitellyt tavat hyödyntää esimerkiksi vuodenaika- tai viikonpäivälauluja 

opetuksessa, eri kulttuurien tai aikakausien musiikin yhdistäminen historian tai 

ympäristötiedon opetukseen tai hengelliseen musiikkiin tutustuminen laulaen tai 

kuunnellen (kts. luku 5.1.3) edustavat myös musiikin käyttämistä muun opetuk-

sen tukena. DiDomenicon (2017, 2–3) mukaan opetuksesta voi musiikin avulla 

tehdä myös mielekkäämpää, ja siten parantaa oppimistuloksia muissa oppiai-

neissa. Haastateltavat kokivat vaikuttavansa musiikilla eheyttämisen palvelevan 

myös tällä tavalla muita oppiaineita. 
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Osaks varmaan tää rikastuttamisen idea siinä. Ja sit sitä, että tää on myös täl-
laista rentouttavaa ja semmoista ankarasta puurtamisesta irrottautumista. Silloin 
mä ehkä ajattelen, että se kyllä palvelee näitä muita oppiaineita siinä samalla. 
(H3) 

 
Tai itse asiassa kyllä ne tykkäsi niistä tarinoista ja keskusteluista, mutta se, että 
me jäätiin perjantaina viimeiseksi tunniksi, kun kaikki muut lähtee kotiin, ni vetää 
vielä yksi uskonto, niin kyllä siinä kohtaa se, että se oli tämmöinen musiikkius-
konto, niin pelasti sen tilanteen. (H2) 

 
Se musiikin tekeminen ja kokeminen palvelee aina, oli se sitten mitä hyvänsä. Se 
on kuitenkin sen verran tunnepitoinen oppiaine verrattuna esimerkiks ruotsin kie-
leen. (H1) 

 
 

Vaikka musiikilla eheyttäminen olisi edustanut opetuksen tukena toimiessaan 

kognitiivista, tasaveroista integrointityyliä, saattoi opettaja silti jäädä epäilemään 

tavoitteellisuuden onnistumista. Tästä huolimatta musiikin voi katsoa täyttäneen 

tehtävänsä muun opetuksen tukena. Näin tapahtui erityisesti erityisopetuksessa 

haastateltavan H2 mukaan. 

 
Oli siinä  sit tämmöistä opetuksellistakin, niinku vaikka se Hiphoppii englantii, mut 
en mä usko, että ne oikeesti oppi sit niitä, jos mulla oli jotain semmosia taka-
ajatuksia. Tai en mä tiedä, että kun mä aloin niitä historiallisia pätkiä, että mihin 
tilanteeseen se joku laulu on tehty, niin noinkohan muistaisivat enää, että mikä 
se oli. Mutta sen tunnelman ja sitten sen energiatason tasaaminen ehkä oli se 
tavoite siinä. (H2) 

 
 
 

Musiikki ilmaisun ja luovuuden välineenä 
 

Musiikin käyttämisellä ilmaisun ja luovuuden välineenä tarkoitetaan esimerkiksi 

luokkalaulun tai pedagogisen laulun säveltämistä, kuvituksen tai tarinan teke-

mistä laulun pohjalta tai draaman ja musiikin yhdistämistä (DiDomenico 107, 4). 

Toisin sanoen musiikkia siis joko luodaan itse tai sen pohjalta rakennetaan luo-

vaa toimintaa. Jo aiemmin esiin tuodut esimerkit musiikkimaalauksesta (kts. luku 

5.1.2) edustavat musiikin käyttämistä ilmaisun ja luovuuden välineenä. Musiikki-

maalauksen lisäksi haastatellut kertoivat käyttäneensä musiikkia muun muassa 

draamatyöskentelyssä, Kansallisoopperan kanssa tehdyssä yhteisproduktiossa 

sekä erilaisissa teatteri- ja musiikkiliikuntaesityksissä. 

 
Niinku liikuvaa ja tanssivaa taustamusiikkiin tai sitten ollaan ite tehty se musiikki. 
(H2) 
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Sitten tietysti kaikki nää mitä ollaan itte omia esityksiä tehty, niin siihen on usein 
kuulunu musiikki yhtenä elementtinä niinku teatterin peruskeinoin, niin et on 
voinu olla joku laulujuttu jossain esityksen välissä tai sitten on tullut jotain musiik-
kia, joka muuten on liittynyt niihin esityksiin. (H3) 

 

Kukaan haastateltavista ei maininnut oman musiikin säveltämistä. Tämä vastaa 

Suomen (2019, 17) havaintoa siitä, ettei säveltämisen mahdollisuus tavoita kaik-

kia lapsia, vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet siihen velvoit-

taa. 

 

Musiikki tunnelman muokkaajana 

 

Yksinkertaisimmillaan tunnelman muokkaaminen musiikin avulla tarkoittaa taus-

tamusiikin soittamista. Musiikilla voidaan estetisoida oppimisympäristöä, ruokkia 

mielikuvitusta, rentouttaa tai edesauttaa hiljaisen työskentelyn onnistumista. (Di-

Domenico 2017, 5). Kuten luvussa 5.1.3 esiteltiin, olivat haastatellut käyttäneet 

musiikkia hiljaisuuden kannatteluun, rentouttamiseen ja oppituntien rytmittämi-

seen. Haastatellut olivat muokanneet musiikin avulla myös luokkahuoneen tun-

nelmaa virkistävämmäksi ja esteettisemmäksi. Myös esimerkiksi soitinten ja soi-

tinryhmien opetteleminen muokkaantui erityisluokassa estetiikkaan ja tunnel-

maan keskittyväksi kuuntelukasvatukseksi. Lisäksi musiikkia käytettiin ruokki-

maan mielikuvitusta kirjoitustehtävissä. 

 
Se oli sillä tasolla, että ei niinku että nyt tässä kaikki puhallinsoittimet opetellaan, 
vaan että siellä on semmoinen huilu, joka kuulostaa vähän niinku linnulta. Et kuu-
letko semmosen, mikä kuulostaa vähän niinku linnulta, että tosiaan se. Se oli 
niinku se. Miten mä sanoisin, että jos vaikka olisi tämmöinen aihe kun nää kon-
serttisoittimet, nii se oli lähinnä siinä, että ylipäätään pystytkö erottelemaan, että 
siellä on nyt erilaisia soittimia ja minkähän laista tunnelmaa sitten tuo siihen. Tai 
löydätkö hyvin pienen ja korkean äänen tai ison ja matalan äänen. (H2) 

 
Joskus mä oon vaan valinnu jotain tyylikkään rauhallista bossa novaa taustalle 
ja se on ihan mukava. (H3) 

 
Joko niin, että se on joku yhteinen ja tehdään vaikka teemasta kirjoittamista tai 
sitten se kuuntelee omaa, ja siinä mä uskon, että se voi olla motivaattori, mikä 
vie vähän huomiota pois siitä haastavimmasta jutusta ehkä. Mut että sitä kautta 
mitä aiemmin puhuttiin, että rikastamismielessä ainakin, että tulee eri sävyjä sii-
hen tekemiseen, kun siihen kytketään musiikki. (H4) 
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Esteettistä, rauhallista tunnelmaa ei luotu pelkästään oppilaita varten. Haastatel-

tavan H2 mukaan kaunis musiikki vaikutti myös häneen itseensä sekä kolle-

goihinsa. 

 
Mä oon itte siis semmonen, että mä vaikutan omiin mielialoihini sillä musiikilla, 
että piristän ja rauhotan ja sillä lailla, niin se oli ehkä se mun se, miks mä sitä 
myös töissä käytin, et mä koitin vaikuttaa siihen tunnelmaan. Ja itse asiassa jo 
kollegatkin totesi joskus, kun mä jäin luokkaan päivän päätteeksi ja mulla soi 
siellä joku klassinen musiikki. Et heistä oli ihana hetkeksi pysähtyä siihen ovelle, 
että oikeasti se semmoisen hektisen päivän jälkeen niin kaunis musiikki, niin se 
on vähän niinku kuppi kahvia, että se piristää siinä tilanteessa, niin se oli se mun 
varmaan se ykkönen. (H2) 

 
 

Hyvinvointi toimi vahvana motivaattorina myös tunnelman luomiseen musiikin 

avulla. Mielenkiintoisena löydöksenä aineistosta nousee musiikin käyttäminen 

myös koulun aikuisten hyvinvoinnin edistäjänä. 

 

Musiikki koheesion parantajana ja luokanhallinnan helpottajana 

 

Musiikki voi toimia monella tapaa luokkaa yhdistävänä tekijänä. Luokka voi esi-

merkiksi tuottaa musiikkivideoita omille sosiaalisen median kanavilleen tai oman 

luokan laulu voidaan ottaa mukaan päivittäisiä rutiineja. Musiikki voi toimia myös 

opettajan työkaluna esimerkiksi tukena siirtymätilanteissa tai signaalina jonkin 

uuden työvaiheen aloittamisesta. (DiDomenico 2017, 6.) Luokan koheesiota pa-

rannettiin aineiston perusteella esimerkiksi yhteismusisoinnilla ja erilaisten juhlien 

ja tapahtumien avulla (kts. luku 5.1.3). Haastateltava H3 kertoi käyttävänsä luok-

kansa kanssa omaa tunnuslaulua. Yhteishenkeä nostettiin myös syntymäpäivä-

laulua laulamalla. Haastateltava H1 käytti luokassaan musisointia päivittäin niin, 

että se oli olennainen osa luokan toimintakulttuuria. Säännöllisen musisoinnin 

myötä siihen osallistumisesta tulee luontevaa (Juntunen 2010c). 

 
Meillä tehtiin niin, ja se oli niiden mielestä... Ei kukaan koskaan mitään ainakaan 
kyseenalaistanut. Ei ne millään tunnilla koskaan tulleet, että taasko jotain laula-
mista tai mitä nyt kulloinkin oli, et se oli itsestään selvää. (H1) 

 
 
 

Musiikkia käytettiin myös luokanhallintaa helpottavana tekijänä. Signaalina toi-

minnan tai työvaiheen vaihtumiseen ei käytetty suoranaisesti tiettyjä lauluja, vaan 

erilaisia musiikkiin liittyviä tekijöitä, kuten sointuja, rytmejä tai hiljaisuutta - taukoa.  
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Mä oon saattanu, ku täällä on ollu joku tietty työskentelyjuttu, ni mennä sitten 
vaikka vähän soittelee ja sanoo siinä samassa, et nyt kohta siirrytään seuraavaan 
vaiheeseen ja jotenkin. Että se olisi jotain muuta kun puhetta, millä se ohje tulee. 
(H4) 

 
Itseasiassa en varmaan ihan suoranaisesti musiikkia, ehkä jotain musiikkiin liitty-
viä asioita esimerkiksi jotain rytmejä ja sellaisia kyllä. (H3) 

 
Virallisin meidän siirtymiseen huomionhakutilanteissa niin on siis ihan perinteinen 
kilikello, jossa ei ole paha ääni, se on pieni kello. Ja sitten yllättäen nimenomaan 
hiljaisuus eli peukku. Mä en sanokaan mitään ja oppilaat näkee, et se peukku 
nousee, ja sitten aina, kun mä nään, että siellä alkaa olla niitä peukkuja, niin mä 
parille kolmelle sanon, että kiitos Pekka, kiitos Paavo, kiitos Maija, ja sitten ne 
kiitokset yleensä johtaa siihen, että kaikki kattoo että mitä ja sit ne nostaa sen 
peukalon eli tavallaan... Et se hiljaisuus on niinku yhdenlainen äänisignaali. (H4) 

 

Haastateltava H2 kertoi myös käyttäneensä lauluja ja leikkejä erityisluokkansa 

kanssa tukena esimerkiksi odotustilanteissa. 

 
Tietysti kun on tämmöisiä vilkkaita ja keskittymisvaikeuksisia lapsia, niiin mehän 
laulettiin ihan koko ajan ja kaikkialla. Niin sitten esimerkiksi ruokalaan jonottaessa 
oli ihan ehdottomasti laulettava ja leikittävä että se suju. Mut sit mä mietin, että 
varmaan kyllä kolmosella vielä näiden erkkojen kanssa, mutta ei varmaan sem-
moisena signaalina. (H2) 

 
 

Aineiston perusteella musiikki toimii myös opettajan yleispedagogisena työka-

luna. Myös edellä kuvatun kaltaisella musiikin käytöllä voidaan katsoa olevan hy-

vinvointiin tähtäävä tehtävä. 

 

5.2 Opetuksen eheyttämistä ohjaavat tekijät vuosiluokilla 3–6 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eheyttämiskäytänteiden lisäksi, 

miten tutkimushenkilöt perustelevat musiikin käyttöä osana oppiainerajat ylittä-

vää opetustaan. Tässä luvussa tarkastelen aineiston pohjalta niitä tekijöitä, joiden 

tutkimushenkilöt kokivat ohjaavan musiikin käyttöä oman opetuksensa eheyttä-

jänä. Esittelen tulokset analyysissa muodostamieni luokkien mukaisesti pyrkien 

vastaamaan tutkimuskysymykseen: “Minkä tekijöiden luokanopettajat kokevat 

olevan yhteydessä opetuksen eheyttämiseen musiikilla omassa opetuksessaan 

peruskoulun vuosiluokilla 3–6?” 
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Ammattitaitoon liittyvät tekijät 
 

Luokanopettajan koulutuksen pitäisi taata kaikille opiskelijoille valmiudet opettaa 

musiikkia luokalleen (Tereska 2003, 1). Peruskoulu-uudistuksen jälkeen musiikin 

asema opinnoissa on kuitenkin jatkuvasti heikentynyt (Ahonen 2009, 217; Ve-

sioja 2006, 1; Suomi 2019, 30). Käytännössä luokanopettajien todellinen aineen-

hallinta onkin ennen koulutukseen hakeutumista hankitun osaamisen varassa 

(Pohjannoro & Pesonen 2010, 12). Tämä oli havaittavissa myös tutkimusaineis-

tossa: Haastateltavat kokivat oman taustansa vaikuttavan olennaisesti musiikin-

opetushalukkuuteen. 

 
No se on tuntunut jotenkin haastavalta, eikä ehkä ihan omalta alalta opettaa, 
koska mä en sinänsä tutustunut sen enempää tuohon musiikinopetuksen teori-
aan tai pedagogiikkaan, ni tuntuu jotenkin haastavalta lähteä sitä opettamaan. 
(H3) 

 
Mulla on siis tää oma tausta sellanen, et se on luontevaa, et mä opetan sitä mu-
siikkia, ja mulla on valmiuksia siihen. (H4) 

 
 

Luokanopettajakoulutukseen sisältyvän musiikillisen koulutuksen koettiin anta-

neen jonkin verran valmiuksia, kuten idean musiikin toiminnallisuudesta sekä joi-

takin käytännön vinkkejä. Sen sijaan haastateltavat kokivat luokanopettajakoulu-

tuksen tuoman pedagogisen osaamisensa todelliseksi vahvuudeksi. Kasvatus-

tieteellisenä ja käytännön pedagogisena osaajana luokanopettaja voikin olla ai-

neenopettajaa asiantuntevampi opettaja (Suomi 2019, 55). Luokanopettajuuden 

etuihin lukeutui haastateltavien mukaan myös oppilaantuntemus ja mahdollisuus 

käyttää musiikkia opetuksessa muutenkin kuin yksittäisen musiikintunnin puit-

teissa. 

 
Kyllä se oikeasti se semmoinen tietty systemaattisuus, mitä siinä ammatissa vaa-
ditaan, niin kyllä se mun mielestä sopii myöskin musiikkiin, koska se... Vaikka 
olisi semmoinen ihana tavoite, että haluaisit, että jokainen nauttii ja tekee, niinku 
saa keskittyä siihen musiikkiin, niin kyllä se vaatii sellaisen  struktuurin ja raken-
teen ja tietyt rajat, että se iso ryhmä pystyy tuottamaan sitä musiikkia, niin että se 
ei käy kaikkien hermoille. Niin kyllähän semmoseen se luokanopettajan koulutus 
on hirveen hyvä. Ja sitten on semmonen tuttu aineenopettaja mulla, niin hän just 
sanoi, että häneltä puuttuu kaikki se  semmonen, ja hän on alakoulun puolella, 
niin sano, et se on tosi iso ongelma, et hän ei osaa laittaa niitä tyyliin jonoon ja 
odottamaan ja muut tämmöset, et miten sitä käsitellään sitä laumaa, niin kyllä ne 
taidot on semmoiset, että siinä se luokanopettajan koulutus on hirveän hyvä. (H2) 
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Luokanopettajana mä oon niin paljon niiden lasten kanssa, niin tiedän vähän 
missä kukakin menee, myöskin että miten joku oppilas voi ihan eri tavalla, kuin 
että mä vaan pamahtaisin sinne vieraana aineenopettajana nyt pitämään sen yh-
den musiikintunnin. (H4) 

 

Siinä, missä määrin haastateltavat kokivat saaneensa opettajakoulutuksesta val-

miuksia eheyttää opetusta musiikilla, esiintyi hajontaa. Tämä saattaa johtua 

haastateltavien eri aikoina ja eri laajuisina suorittamista opinnoista. Haastatelta-

vat H1 ja H2 kokivat valmiutensa riippuvan lähinnä omasta mielenkiinnostaan 

koulutuksen sijaan. 

 

En saanu [valmiuksia]. Koulumaailma oli 1970-luvulla aivan toisenlainen kuin ny-
kyisin. (H1) 

 
Mä en oikeastaan muista, että olisi edes kauheasti puhuttu siitä, miten musiikki 
vois ylittää  ne oppiainerajat. Mä en muista semmoista opettajankoulutuksesta. 
Että ne on ollut siitä mun omasta mielenkiinnosta, et ne on lähtenyt. (H2) 
 
 

Edellisistä poiketen haastateltavat H3 ja H4 puolestaan kokivat koulutuksen val-

mistaneen heitä opettamaan nimenomaan kokonaisuuksia. 

 
 

Kyllä se oli just sitä, että nyt jos käsitellään Ranskaa ja Pariisia, niin tottakai ote-
taan harmonikat esiin ja laajennetaan näitä fiiliksiä, että itse asiassa joskus tun-
tuu, että sitä oli aika paljon peräti. Käytiin hyvin paljon sitä sellasta, että muista-
kaa, että te teette kokonaista maailmaa niiden lasten kanssa, eikä  pelkästään 
semmosia irrallisia palasia. (H4) 

 
Ehdottomasti siis tämä luokanopettaja tai ajatus tästä, että opetan tältä luokan-
opettajapohjalta, niin on loistava tähän eri oppiaineiden yhdistelemiseen ja just 
siihen, että pystytään ylittää niitä rajoja. Et pystyy itse suunnittelemaan monialai-
sia kokonaisuuksia. (H3) 

 
 

 
 

Tutkimusaineiston perusteella musiikillisten taitojen ei tarvinnut olla huipputasoa. 

Vaikka musiikillista osaamista toki tarvittiinkin, nousivat pedagogisten taitojen li-

säksi opettajan oma innostus ja halu aineenhallintaa määräävämpään asemaan. 

Tämä havainto tukee Nikkasen (2009, 63) huomiota ideaalitilanteesta, jossa luo-

kanopettajassa yhdistyvät innostus ja osaaminen, jolloin musiikkia on mahdollista 

tuoda luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä opetusta. 
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Jos ei ittellä olis sitä taustaa ja halua ni ei... Tai siis en mä voi kuvitella, ettei olis, 
koska mä käytin sitä aina, ja et se on kaiken a ja o, et on opettajalla ittellä pohjaa 
ja kiinnostus. (H1) 

 
Niin kyllä se musta tuntuu monesti, kun mä ajattelin, että se mun aineenhallinta 
tai mun tekniset taidot ei ollut niin kauhean hyvät, mutta kyllä nyt aina mä olin 
muutaman askeleen pidemmällä kuin oppilaat, niin jos sen homman sai muuten 
semmoiseksi, että nyt mennään ja tehdään hyvä ja on kivaa, niin kyllä se taidot 
sitten vähän vähemmätkin riitti siinä kohtaa. (H2) 

 
Mä koen, et mulla on työkaluja siihen, että mä pystyn siihen. Siis et mä en pelkää 
tarttuu eri soittimiin tai pistää, et nyt sitten maalataan eli tää ja sit mä kerron jos-
tain taiteilijasta ja näin. Että mulla on hyvä olo sen asian suhteen, että mun on 
helppo sitä periaatteessa tehdä. (H4) 

 

Haastateltavat arvelivat kuitenkin, että mikäli opettajan musiikilliset taidot olisivat 

liian heikot, voisi tämä rajoittaa musiikinopetusta, mutta ei kuitenkaan muodostua 

esteeksi musiikin avulla eheyttämiselle. 

 

Et sitten tietysti, kun mä mietin sitäkin, että musiikin opettaminen on yksi juttu, 
missä voi ne opettajan taidot tulla vastaan. Ja sitten tottakai sen luokan taidot 
tulla vastaan. Mutta tommonen musiikin ulkopuolella käyttäminen niin luulis, että 
se onnistuu. (H2) 

 
 
 

Opettajien edellytyksiä ottaa musiikki osaksi oppiainerajat ylittävää opetusta pys-

tyttiin aineiston perusteella parantamaan työssä saadulla kokemuksella. Haasta-

teltava H3 toi esiin myös täydennyskoulutuksen mahdollisuuden, vaikka ei varsi-

naisesti itse kokenutkaan tarpeelliseksi hakeutua koulutukseen.  

 

Mähän olin tosiaan tuolla [toisessa koulussa] siis musiikkiluokan opettajana sit 
pitkään, että sitten oli orkesterijutut ja kaikki siinä. Ja se opetti mua hirveen paljon 
enemmän ehkä se orkesterin johtaminen ja koko se työ kuin sitten se vaan mitä 
ois silleen virallisesti opiskelemalla opiskelu, koska käytäntöhän sen sitten sen 
homman siitä saa parhaiten itselle istumaan. (H4) 

 

Kyllä mä koen, että mä edistyin myöskin sinä aikana, kun mä sitä opetin, niin 
myöskin itse sitten edistyi, että todennäköisesti seuraava ryhmä sai sitten jo vä-
hän parempaa opetusta. (H2) 

 
Mut mä haluisin just sen, että tehtäisi tällaisia vaikka taito- ja taideaineista, että 
niitä peruskursseja voisi käydä vähän niin kuin syventämässä tälleen, kun on 
saanu jo kokemusta. Ni sit sieltä sais varmaan enemmän irti, kun silloin just kun 
opinnot oli alottanut ja kokemusta ei juurikaan ollut työelämästä. (H3) 
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Eheyttävän opetuksen ei myöskään tarvinnut olla heti liian korkealentoista. Haas-

tateltavan H2 mukaan sitä voitiin tuoda opetukseen pikkuhiljaa sellaisin keinoin, 

jotka eivät edellyttäneet spesifejä taitoja. Tällöin toimintaa oli myös mahdollista 

laajentaa sitä mukaa, kun se tuli tutuksi. Omien musiikillisten valmiuksien yhdis-

täminen muihin opettamisen taitoihin tukeekin opettajan edellytyksiä oppia käyt-

tämään musiikkia opetuksessaan (Vesioja 2006, 86; Vuorinen 2009, 167–168).  

 

Ja varmaan ainakin tämän tyyppinen, mitä mä oon käyttänyt, niin sehän on aika 
semmoista. Eihän siinä tarvitse mitään valmistella eikä neuvotella, että jos käyt-
tää siihen tunnelman luomiseen, niin se on varmaan vaan semmoinen tapa, että 
jos ottaa sen tavan, että jossain kohtaa soi aina musiikki niin sit varmaan tulee... 
Jos ottaa johonkin, jossain päivän tietyssä kohtaa - kyl kaikki opettajat varmasti 
tunnistaa sen, että missä kohtaa ne kaikki on ihan väsyneitä - niin jos esimerkiksi 
siihen kohtaan ottaa sen musiikin, niin sitten se lähtee varmaan siitä leviämään 
muihinkin yhteyksiin se käyttäminen. (H2) 
 

 

Aineiston perusteella opettajan ammattitaitoon liittyvistä tekijöistä keskeisimmin 

opetuksen musiikilla eheyttämiseen vaikutti opettajan oma tausta, into ja halu. 

Myös luokanopettajuuden sinänsä koettiin tuovan edellytyksiä musiikilla eheyttä-

miseen. 

 

Yhteistyöhön liittyvät tekijät 
 

Tutkimushenkilöt olivat hyödyntäneet yhteistyötä eri tavoin tuodakseen opetuk-

seen musiikkia. Yhteistyötä oli tehty aineiston perusteella toisten luokanopetta-

jien kanssa, musiikin aineenopettajan kanssa, koko kouluyhteisön kanssa sekä 

erilaisten koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä toisten luokan-

opettajien kanssa oli käytetty kuitenkin melko vähän. Yhteistyön siivittämä musii-

killa eheyttäminen saattoi liittyä erilaisiin esityksiin tai osaksi yhteisiä oppimisko-

konaisuuksia.  

 
Ja samoin sitten, kun suunniteltiin naapuriluokan opettajan kanssa yhessä täm-
möisiä kokonaisuuksia, niin se musiikki oli yleensä semmoinen mun vastuu, että 
mitä sitten hän veti myös siellä omalla puolellaan tai sit mä kävin. (H4) 

 
Se yks [kollega], jonka mainitsin, niin hänen kanssaan tehtiin yhteisiä ohjelmia ja 
tämmöstä, mutta en oikein hirveesti muuten, että aika itseriittoinen porukka mul-
lon aina ollu. (H1) 
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Haastateltavat H1 ja H4 opettivat musiikkia myös vieraille luokille. Yhteistyö näi-

den luokkien opettajien kanssa opetuksen eheyttämiseksi oli vieläkin vähäisem-

pää. Yhteistyömahdollisuuksia kavensivat erilaiset aikatauluongelmat ja opetet-

tavien aineiden vähyys. 

  
Jos on luokanopettaja, ja sulla on monta oman luokan ainetta, niin siel vielä pys-
tyy, mutta sit kun tullaan siihen, että me toimitaan myös aineenopettajina toisil-
lemme ja sit ollaan sidoksissa toisten lukujärjestyksiin ja toisten opettajien aika-
tauluihin, ni sit siinä on omat riskinsä kanssa, ettei ihan liikaa lähe laukalle. (H4) 
 

 

 

Yhteistyö musiikinopettajien ja luokanopettajien välillä musiikilla eheyttämisen 

yhteydessä voi parantaa luokanopettajien uskoa omiin kykyihinsä. Musiikin ai-

neenopettaja voi myös edesauttaa opetuksen eheyttämistä tuomalla esiin musii-

kin ja muiden oppiaineiden välisiä yhteyksiä. (Munroe 2015, 14.) Yhteistyö luo-

kanopettajan ja musiikinopettajan välillä voi myös helpottaa kummankin osapuo-

len työtä (Vesioja 2006, 58). Kaikki haastateltavat, joiden työpaikalla oli erillinen 

musiikin aineenopettaja (3/4), olivat myös tehneet tämän kanssa yhteistyötä joko 

opetuksen ideoitiin ja toteutukseen tai koulun juhliin ja tapahtumiin liittyen.   

 

Ja sit meillä oli semmonen tosi taitava, joka aloitti koulunkäynnin avustajana ja 
sitten eläkkeelle jäätyään oli koulun musiikinopettaja, niin semmoinen monilah-
jakkuusihminen, jonka kanssa sitten kanssa ideoitiin paljon ja kysyin, että mitä 
sä teet nyt ja sitten se, että saatiin puolin ja toisin vaihdettua ideoita. (H2) 

 
[Musiikinopettajan] kanssa toki tehdään sellaista, että ideoita heitellään. Ja hän 
on niin siis supermoottori kaikessa, jo mä oon ajatellu vasta, että vois ehkä tehdä 
tälläsen, ni seuraavana päivänä sieltä on jotku excelit tai slidesit tai jotkut val-
miina, et ai jaha, enpä ehtiny ku aivastaa. (H4) 

 
Musiikinopettajien kanssa ollaan tehty yhteistyötä lähinnä näiden juhlien kanssa. 
Että jos on ollu jotain esityksiä ja sellaista, niin sitten ollaan tehty niihin, mutta ei 
ehkä niinkään sitten muuta tehdä musiikin ympärille. Lähinnä keskittyy niihin juh-
liin. (H3) 
 
 

Yhteistyö musiikin aineenopettajan kanssa edesauttoi myös musiikin tuomista 

luokkaan silloinkin, kun opettajalta ei löytynyt omaa osaamista esimerkiksi yhteis-

laulujen harjoituttamiseen. 

 

Sit sen lisäksi [musiikinopettaja] tekee treenausnauhat, et jos opettaja ei itse soita 
mitään instrumenttia eikä muuta, niin luokissa pystytään harjotteleen, et [tässä 
koulussa] siis kyllä laulu raikuu! (H4) 
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Koko kouluyhteisöä koskeva yhteistyö keskittyi haastateltavien mukaan juhlien ja 

konserttien ympärille. Juhlat oli joko jaettu koulun vuosikellon mukaan luokka-

asteittain tai sitten niiden järjestämisestä vastasi koko koulu. Musiikilla oli haas-

tateltavien mukaan tärkeä rooli näissä tapahtumissa. 

 
Kaikki innostu, niin siinä toi paljon yhdessä ideoitiin ja just mietittiin esimerkiksi 
sitä juhlaa, että se musiikki kertoisi myös tarinaa ja sitten rytmittäis sitä juhlaa, 
niin siinä kohtaa mietittiin. (H2) 

 
Juhlat on isossa osassa ja musiikki niissä erittäin keskeinen. (H4) 

 
 
 
 

Rajoja ylittävään pedagogiikkaan kuuluvat myös laajenevat oppimisympäristöt 

(Krokfors 2017, 251). Samalla opetustyöhön avautuu mahdollisuus tehdä yhteis-

työtä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (Halinen & Jääskeläinen 

2015, 24; Puurula 1998, 25). Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ta-

pahtui erilaisten toiminnallisten aktiviteettien kautta. Yhteistyötä tehtiin sekä kou-

lulla erilaisten taiteilijavierailuiden merkeissä että laajennetuissa oppimisympäris-

töissä opintokäyntien ja erilaisten työpajojen tai produktioiden merkeissä. Yhteis-

työkumppaneita olivat esimerkiksi oppilaiden muusikkovanhemmat, kulttuurikes-

kus Caisa ja Annantalo. Oppilaat pääsivät osallistumaan toiminnallisiin aktiiviteet-

teihin joko passiivisesti yleisönä tai aktiivisesti itse osallistuen, kuten Kansallis-

oopperan kanssa yhteistyössä toteutetussa Auringonkukka-oopperassa. Ulko-

puolisen yhteistyön avulla saatiin mahdollistettua sellaisia elämyksiä ja oppimis-

kokemuksia, joita ei muuten olisi saatu tuotettua. 

 
Se on tosi kiva lisä, koska siellä nähdään sitten livenä sellaisiakin instrumentteja, 
mitä ei oikein koulussa ole tai joita ei välttämättä kukaan opettaja soita, että siitä 
tulisi jotenkin lasten maailmaan tuotua. (H4) 

 
Sit meillä kävi myöskin koululla tämmösii, mä muistan, usein ne oli jotain moni-
kulttuurisuusprojekteja, että mä muistan olleeni jossain rumpupajassa ja afrikka-
laisen tanssin pajassa, ja sit oli venäläisiä satuja ja musiikkia. (H2) 
 

 

Edellä kuvattujen yhteistyömuotojen avulla opetusta pystyttiin eheyttämään mu-

siikilla monipuolisesti. Tällöin eheyttämisen ei tarvinnut olla vain opettajan oman 

osaamisen varassa. 
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Opetukseen liittyvät tekijät 
 

Vesiojan (2006) tutkimusta vastaavasti haastateltavien mukaan musiikki soveltui 

integroitavaksi oppiaineeksi hyvin, ja mikäli opettajalla oli intoa ja halua, oli ope-

tuksen eheyttäminen musiikilla luontevaa ja miellyttävää.  

 

Mä uskon, et tää on enemmän silleen opettajakohtainen asia, että jos opettaja 
haluaa tosi paljon nähä asioita musiikin kautta ja tehdä musiikin kautta opetusta, 
ni se varmasti onnistuu. (H3) 

 
Omalla luokalla se on miellyttävää ja helppo toteuttaa ja luontevaa, mutta sitten 
vieraitten luokkien kanssa ni ei. Se on täysin kiinni siitä yhdestä hiivatin viikko-
tunnista ja sillä siisti. Mutta oman luokan kanssa toimii kaikki ja se on lähinnä 
tällasta kokonaisvaltaista. (H1) 
 

Toisaalta haastateltava H4 toi ilmi, ettei innokkuudestaan huolimatta ollut pysty-

nyt toteuttamaan musiikilla eheyttämistä niin paljon kuin olisi halunnut. 

 
 

Mä tuskaisena totean, että tässä on hirvee ristiriita. Se mahdollisuus merkitsee 
mulle paljon, mutta valitettavasti jotenkin fiilis on... Mutta se, että se on mahdol-
lista, niin se merkitsee tosi paljon ja se että mä koen et mulla on työkaluja siihen, 
että mä pystyn siihen. Siis et mä en pelkää tarttuu eri soittimiin tai pistää et nyt 
sitten maalataan eli tää ja sit mä kerron jostain taiteilijasta ja näin. Että mulla on 
hyvä olo sen asian suhteen, että mun on helppo sitä periaatteessa tehdä. Et juuri 
nyt viimeiset ajat ei oo sitä kyllä kauheesti ruokkinut valitettavasti. (H4) 

 
 

Vaikka musiikki oli haastateltaville mieluisaa ja henkilökohtaisesti tärkeää, pitivät 

he myös musiikkia vaativana oppiaineena. Lisäksi sen opettaminen vaati ener-

giaa. Yhteismusisointi koettiin raskaaksi muun muassa siksi, että kaikki oppilaat 

piti saada osallistettua mielekkäällä tavalla. Tämä vaatii opettajalta sekä musiikil-

lista osaamista että oppilaantuntemusta (Saarikallio 2009, 227; Kaikkonen 2009, 

72). 

 
Et kyllä se musiikista nauttiminen ja siinä johonkin tavoitteisiin pääseminen edel-
lyttää sitä, että on erikoistunut luokanopettaja. Musiikki on hemmetin vaativa aine 
opetettavaksi. (H1) 

 
Mä teen hurjasti sitä, että työllistän koko ryhmää ja sehän on ihan kauheeta. Siis 
se on niin väsyttävää itselle sit! Se on ihan sellaista, että hullu kun edes yritin, 
mutta lapset tykkää. Ne on tosi innoissaan ja et soitetaanks me taas. Ja sitten 
joo, tottakai soitetaan, huhhuh kun vaan ite jaksais! (H4) 

 



 

 75  
 

Ja sit myöskin, kun niillä muilla tunneilla joutu ihan hirveästi puuttua siihen käyt-
täytymiseen, työrauhaan ja muuhun. Jotenkin mä halusinkin, että silloin saa tuot-
taa ääntä, mutta että kun se nyt olis edes suurin piirtein sitä, mikä on aiheena, 
että se oli mun semmonen oma. Ja sitten kuitenkin mä halusin myös opettaa 
nokkahuilun soittoa vaikka se oli aika kauheeta välillä ja sit kellopelejä. Mutta 
kyllä musta tuntuu, et oppilaat tykkäs sit kuitenkin niist tunneista. (H2) 

 
 

Musiikin eriyttämismahdollisuuksissa ja oppilaiden osallistamisessa esiintyi 

haastateltavien keskuudessa hajontaa. Musiikkia musiikkiluokillakin opettanut H4 

koki eriyttämismahdollisuudet hyviksi, eivätkä oppilaiden keskinäiset erot harras-

tuneisuudessa haitanneet yhteistoimintaa.  

 
Jos mä näen, että joku rupee vähän silleen hyvällä tavalla keulii, että nyt perus-
komppi sujuu jo tosi hyvin tai jotain. Sit mä oon, että hei arvaa mitä, että nyt mä 
ehdotan, et sä otat tänään basson. Ja sit joku toinen meneeki sinne, joka ei vielä 
niin sitä osaa tai sit siin on vaikka joku toinen oppilas tukena, että soittaa vaikka 
jaetusti sitä komppia tai jotain, jotta saadaan tasattua vähän sitä sellaista, että 
kun onhan täällä lapsia, jotka oppii ihan kaiken tosta vaan, siis et  heillä on jo-
tenkin hirmu hyvä kyky siinä musiikissa, ni sit mun mielestä on tärkeätä tuoda 
julki sitä, että musiikki kuuluu kaikille. Kaikki pystyy tekee musiikkia. Jokainen 
osaa taputtaa, kaikki voi käyttää kapuloita, ottaa sen harvemmin tulevan tambu-
riini-iskun sinne tai sen triangelin, mitä lyötiin vaan kolme kertaa. (H4) 

 

Haastateltava H3, joka ei itse opettanut luokalleen musiikkia, taas koki haasta-

vaksi sen, että nekin oppilaat, joilla ei ollut sisäistä motivaatiota musiikin harras-

tamiseen saataisiin mukaan. 

 
Mä nään sen mun mielestä hankaluuden siitä, että sitten jos ne aina ne, jotka 
haluaa tehdä jotain, niin sitten ne saa tehdä ne jutut, ni siellä luokassa voi olla 
moni semmoinen ehkä hiljaisempi tai ei niin aktiivinen muuten, mutta haluais 
tehdä niitä, ni se. Ehkä opettajan pitäisi huomioida se, että... Ja kannustaa kaikkia 
sitten siihen musiikkiin, eikä silleen, että se porukka, jolla on jo vaikka harrastu-
neisuutta musiikin kanssa, niin pääsee aina toimimaan sen musiikin parissa, 
vaan et saatas kannustettua kaikkia siihen mukaan. Niin siinä on ehkä semmosia 
haasteet. (H3) 

 
 
 
 

Opetussuunnitelma on perusopetusta ohjaava asiakirja, jossa määritellään ne 

opetuksen sisällöt ja tavoitteet, jotka opetuksella on tarkoitus saavuttaa. Opetus-

suunnitelma siis velvoittaa opettamaan tietyn oppimäärän, joskin opettaja saa 

itse määrittä, millä menetelmillä tuloksiin päästään. Haastateltavat tarkastelivat 
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musiikin tuntikehystä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin, muihin ainei-

siin sekä oppilaisen tasoon. Yhtä lukuun ottamatta haastateltavat pitivät musiikin 

tuntikehystä riittämättömänä. 

 
Niin kyllä se niihin tavoitteisiin nähden varmastikin on riittämätön, et tuskin mä 
olisin niitä... Kun mä mietin nyt sitä kanssa, että minkä verran se ryhmän taso 
pisti mua karsimaan sitä ainesta, koska mä karsin ihan kaikissa oppiaineissa. Se 
ryhmä oli niin heikko, ja sitten erityisopetuksessa on taas se valta tehdä se suun-
nitelma sieltä sen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman kautta. Niin että en sitä 
varmasti ole koskaan sitä täyttä opetussuunnitelman sisältöä oo  opettanut. 
(H2) 

 
No sehän on siis hirvittävän niukka, että opetussuunnitelmaa lukiessa hiki virtaa. 
Tavoitteet on niin huimia, että niin kun ei... Se on siis tuskainen se niiden tuntien 
määrän ja sen opetussuunnitelman suhde, että... Niin se on niin epäsuhtainen. 
(H4) 
  

Kun tilannetta tarkasteltiin kaikki oppiaineet kokonaisuutena huomioiden, oli ti-

lanne haastateltavien H1 ja H4 mukaan ymmärrettävä. Tämä ei silti poistanut 

musiikin tavoitteiden ja tuntikehyksen välistä ristiriitaa. 

 
Mutta siis tavallaan tajuaa samalla sen vuosia opettajana toimineena, että kun 
koulun pitäisi ottaa koppi niin kauhean monesta asiasta maailmassa, et miten se 
saataisiin lasten elämään ja kasvavien nuorten elämään, niin kyllä mä sen järjellä 
tajuun, et eihän sitä voi olla ihan määrättömästi koulupäivissä sitä musiikkia. (H4) 

 
Mä ymmärrän sen, että pitää olla äikkää ja pitää olla matikkaa ja pitää olla sitä ja 
tätä, mutta miksi aina musiikista otetaan tai miksi se tiputetaan minimiinsä. Se on 
aivan surkeeta. Sitten puhutaan opetussuunnitelmassa kaikenlaisesta  koko-
naisvaltaisesta ja lapsen kehityksestä ja muusta. Ja mihin se kehittyy siinä 
ajassa, mitä musiikkikasvatukselle on annettu aikaa – ei mihinkään. (H1) 
 

 
 
 

Opetussuunnitelman perusteiden velvoittamat laajat tavoitteet musiikkioppiai-

neelle edellyttävät käytännössä musiikin integroimista muihin oppiaineisiin (Puu-

rula 1998, 23; Bresler 1995, 34). Tämä ilmiö oli havaittavissa myös aineistossa. 

Opetussuunnitelman tavoitteiden ja tuntikehyksen välisen epäsuhdan aiheutta-

man integrointipaineen ohella aineistosta nousi esiin opettajan musiikilla eheyt-

tämisen innostuksen merkitys. Toisaalta musiikilla eheyttäessä oli huomioitava 

myös muiden oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet. 
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Se pitää tosiaan integroida, lonkeroida joka puolelle, jotta sillä mitään saavute-
taan muuta kuin lain kirjain. Ja ylipäätään minkä hyvänsä  toteuttamiseks vaa-
ditaan enemmän sitä tuntikehystä. Mut et ei sitä varmaan tule, niin että ainoo 
tapa, millä pieni oppilas – pienii ne on kolmos-kutosetkin – ni saa jotain aikaseksi 
on jos oma luokanopettaja on siitä innostunut. Muuten se jää kyllä aivan pelkäks 
paperiks. (H1) 

 
Mutta siel tulee vähän vastaan sitten se, että kun niissäkin aineis, niis muissakin 
aineissa on niin paljon sisältöjä, että tavallaan aika taitava saa olla, jos kovasti 
lähtee musiikki edellä sitten niiden muiden aineiden kanssa pelaamaan. (H4) 

 

Kukaan haastatelluista ei aineiston perusteella käyttänyt opetussuunnitelmaa 

varsinaisesti opetustaan ohjaavana tekijänä. Vesiojan (2006) tutkimuksessa 

sama ilmiö oli havaittavissa erityisesti musiikkiin erikoitumattomien opettajien 

keskuudessa. Opetussuunnitelman sijaan opetusta ohjasi enemmän eri oppiai-

neiden sisällöt, oppilaiden itsetunnon kohottaminen sekä vuosien kokemus opet-

tajan työstä. 

 
Mä en oikeestaan tutustunut koko opetussuunnitelmaan sit enää viimesimpinä 
vuosina, kun se oli jatkuvassa käymistilassa ja muuta, et mä suurin piirtein tein 
niin, kun oon hyväks katsonut aikaisempinakin vuosina et ei... Opetussuunnitel-
man merkitys on aika pieni. (H1) 

 
Usein ne oli semmoset teoreettiset, musiikin teoriaan liittyvät jutut, jotka usein 
sitten jätettiin pois, koska se, että vaan mennään eteenpäin ja saadaan tuotettua 
ja saa sitä itsetuntoa kohotettua, ni oli olennaisempaa. (H2) 

 
Mä en oo sieltä opsista ehkä lähtenyt sitä kauheasti ammentamaan, että tässä 
on varmaan vähän semmonen asetelma, että kun niitä kilsoja on takana aika 
paljon, ja sit erilaiset jutut, mitkä täällä kouluarjessa jotenkin luo itsessään niitä 
syöttöjä, niin sit se tulee enemmän sitä kautta. Eli suoraan sieltä sellasista sisäl-
löistä eikä niinkään, että mä ajattelen jotenkin, että mietin nyt monialasii, laaja-
alasii, kaikkia tällasia siinä samassa, vaan ehkä niistä eri aineiden  opetussisäl-
löistä mulla sitten kumpuaa enemmän. (H4) 

 
 
 
 

Musiikilla eheytetyllä opetuksella oli haastatteluaineiston perusteella erilaisia ta-

voitteita. Haastateltavat kertoivat muun muassa pyrkivänsä vahvistamaan musii-

kin elinikäistä harrastamista sekä lisäämään kulttuurista ymmärrystä. Vaikka 

haastateltavat ilmaisivatkin opetussuunnitelman ohjaavan opetustaan kovin vä-

hän, jos lainkaan, lukeutuvat edellä mainitut tekijät myös perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteisiin kirjattuihin musiikkioppiaineen tehtäviin (POPS 

2014, 263). Myös Vesiojan (2006) tutkimuksessa havaittiin sama ilmiö. Voi olla, 
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että tämä kertoo tavoitteiden yleisluontoisuudesta, tai että niiden koetaan jo läh-

tökohtaisesti olevan oppiaineita läpäiseviä. 

 
Mun mielestä on hyödyllistä tuntea erilaisia musiikkeja, esittäjiä ja lähtien ihan 
erilaisista kansanmusiikeista ja näin, koska siinä tulee kulttuurin tuntemista ja pa-
rempi tuntemus maailmaan ja ymmärrys siihen, että mimmosista asioista maa-
ilma rakentuu ja mimmosia erilasia kulttuureita on olemassa. Ja semmoinen 
yleissivistys tuskin koskaan kaataa ihmistä ainakaan huonompaan suuntaan.  
(H3) 

 
Ja sitten kun ajattelee, että siinä on hurjat mahdollisuudet siihen, että oppilaat 
omassa elämässään, omassa arjessaan kasvaessaan, aikuistuessaan tavallaan 
pitää sen musiikin mukana osana elämää. Että se kantaa heitä, niin siinä se on 
mun mielestä älyttömän merkityksellistä senkin takia. (H4) 

 
 
 

Opetuksen järjestäminen kokonaisuuksina auttaa lasta oppimaan ja ymmärtä-

mään ilmiöitä laajemmin (Hellström 2008, 55; Kangas, Kopisto & Krokfors 2015, 

39). Aineiston perusteella musiikkia käytettiin myös eheiden oppimiskokonai-

suuksien luomiseen. Tämä näkyi esimerkiksi erilaisissa projektitöissä, kuten 

maapalloteemassa, johon etninen ja maailmanmusiikki nivoutui luontevasti. Op-

piaineiden väliset yhteydet saattoivat nousta tilanteista myös spontaanisti ilman 

suurempaa suunnittelua ja vaivannäköä.  

 

Ei ole mitään erityisen mieleenpainuvaa, mutta mulla on vaan semmoinen kutina, 
että räppi on yksi aihe, jota käsitellään runouden yhteydessä, ja sillä on varmaan 
ollut sitten myös näitä räppejä siinä mukana. (H2) 
 

Toisaalta musiikilla eheyttäminen vaati paljon suunnittelua, mikäli opettaja koki ei 

kokenut musiikillista osaamistaan vahvaksi, mikä puolestaan vähensi musiikin 

tuomista näkyvämmäksi osaksi opetusta. 

 
 

Mä ehkä enemmän koen itse sen haasteena, et minkä takia sitä musiikkia ei ota 
niin paljon tässä omassa työssä esillle tai että minkä takia sitä ei oo niin paljoa, 
niin ehkä sen, että sitten se elementti pitäs jotenkin suunnitella silleen hyvin sinne 
väliin. (H3) 

 

 
 
 

Haastateltavat H2 ja H3 käyttivät musiikkia paljon taustamusiikin ominaisuu-

dessa. Musiikkivalinnoilla oli kuitenkin usein pedagogiset perusteet. Toisinaan 
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kuuntelukasvatukseen oli liitetty musiikinhistoriaan liittyviä oppisisältöjä tai kult-

tuurista tietoutta, toisinaan tarkasteltiin miten eri taiteet ilmaisevat asioita, kuten 

musiikkimaalauksessa, tai minkälaisia mielikuvia eri soittimet tai teemat tuovat 

mieleen. Musiikkivalinnoilla pyrittiin myös avaamaan oppilaille yhteyksiä sellai-

seen musiikkiin, jolle he eivät ehkä muuten altistuisi. 

 
Mä ajattelen silleenkin myös, et hehän jo kuuntelee sitä, mikä on suosittua ja mitä 
tulee radiosta, niin mä haluan tarjoilla sellaista, mikä on niinku hyvää musiikkia, 
mutta mitä he ei tuu ehkä kuunnelleeks ellei sitä joku aikuinen heille tarjoile. Ja 
sitten jotenkin ehkä kanssa pohjustaa sillain vaik, että ku klassinen musiikki, että 
ei tarvii olla mikään hienostoperheen lapsi, että voi tykätä, että se on ihan kaikille. 
Kaikille sopii se musiikki, eikä se vaadi mitään erikoisosaamista sen ymmärtämi-
nen. (H2) 

 
 

Musiikin oppisisältöjen pilkkomisella lyhyiksi, muiden oppiaineisiin integroiduiksi 

tuokioiksi pyrittiin myös rytmittämään oppitunteja sekä tuomaan opittavia asioita 

helpommin omaksuttavaan ja mielekkäämpään muotoon (vrt. Hairo-Lax & Muuk-

konen 2013, 41). 

 
Ehkä se tavoitteellisuus on semmoinen, joka on jossain takaraivossa ja semmoi-
sena, että haluaa sitä tuoda semmoisina pieninä pätkinä ennemminkin, kun sitten 
välttämättä juuri tietyllä kellonlyömällä niitä joitakin asioita. (H2) 

 
 

Opetuksellisista tekijöistä tärkeä musiikilla eheyttämistä lisäävä tekijä oli opetta-

jan oma innostus ja halu erityisesti, kun musiikki koettiin vaativaksi ja osin työ-

lääksi oppiaineeksi. Musiikillisen oppiaineksen eriyttäminen koettiin vaihtelevasti 

joko eheyttämistä helpottavaksi tekijäksi tai haasteeksi. Paineita musiikin integ-

roimiselle muihin oppiaineisiin loi epäsuhta opetussuunnitelman tavoitteiden ja 

musiikin tuntikehyksen välillä. Velvoittavasta luonteestaan huolimatta opetus-

suunnitelma ei näyttäytynyt haastateltavien eheyttämistä ohjaavana tekijänä. Mu-

siikilla eheyttämistä perusteltiin muun muassa ilmiöiden helpommalla omaksutta-

vuudella. 

 
 

Resursseihin liittyvät tekijät 
 

Haastateltavat toivat musiikilla eheyttämiseen liittyen esiin myös resursseihin liit-

tyviä tekijöitä. Näitä tekijöitä olivat käytössä olevat välineet ja oppimateriaalit, aika 
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sekä suuret ryhmäkoot. Samat tekijät ovat yhteydessä myös opettajan pystyvyy-

den tunteeseen (Vesioja 2006, 171). Käytössä olevien välineiden määrä vaihteli 

kouluittain. Esimerkiksi soitinten riittävyys koettiin joko helpottavaksi tekijäksi tai 

haasteeksi. 

 
Meillä oli nokkis jokaisella. Meil ei bändisoittimia juurikaan ollu, joten niitä mä en 
käyttänyt, mutta tämmösiä perinteisempiä koulusoittimia kyllä, kanteleita ja muita 
rymistimiä joo. Niitä meillä oli kyllä tarpeeks. Niitä pitää olla, koska ei siitä oikeen 
muuten mitään tule. Ja sitten tietysti, kun kuunnellaan ja seurataan jotain kon-
sertti- tai muuta hommaa, niin pitää olla kunnon soittolaitteet ja niitä sitten oli vii-
mesinä vuosina oikeinkin hyvin tarjolla. Isot näytöt, videotykki ja muuta, ni. Ja 
kunnon opetusohjelmia oli mulla käytössä myöskin. (H1) 

 
Täällä ei ole esimerkiksi, täällä toimipisteessä, niin kitaroita tai ylipäänsä soittimia 
on tosi rajattu määrä. Täällä ei ole äänityslaitteistoa, että vois tehdä sellaisia har-
joituksia, että muokataan ääntä tai käytetään sitä ääntä johonkin muuhun kuin 
siihen yhteen esittämiseen. Niin ne on tosi rajalliset ne välineet ja se hankaloittaa 
varmaan sitä. (H3) 

 
 

Oppikirjoihin sisältyvät valmiit musiikkimateriaalit voivat myös toimia musiikilla 

eheyttämisen lähtökohtana (Vuorinen 2009, 175; Nikkanen 2009, 61). Valmiista 

oppimateriaalista haastateltavat olivat löytäneet musiikilla eheyttävää opetusta 

tukevaa materiaalia melko vähän. Joissakin kirjasarjoissa uskonnon tai kielten 

opetuksen sähköisissä materiaaleissa oli oppimista tukevaa tai siihen virittävää 

musiikkia haastateltavan H4 mukaan kiitettävästi ja helposti saatavilla. Muissa 

oppiaineissa valmista materiaalia vuosiluokille 3–6 löytyi heikommin. 

 
Et se on oikeesti yhen klikkauksen takana se biisi ja sit siellä on kieliopillisesti 
kaikki oikein. Siel on tarttuva rytmi ja se oikeati tukee sitä kielen oppimista, että 
se nyt on ihan keskeinen juttu. Mutta ei kyl hirveesti muuten. (H4) 
 
Ei se mun mielestä kuitenkaan mitenkään silleen niin helpoksi tehty, että opetta-
jalla ei pitäisi olla omaa harrastuneisuutta ja sitä, että ei tarvitse suunnitella sitä, 
koska kyllä se pitää kuitenkin miettiä mielekkääks kokonaisuudeks. Ja siellä voi 
olla jotain ideoita, mutta ei siel mitään valmiita paketteja oo olemassa. (H3) 
 

 
Esimerkiksi internetistä opetuksen eheyttämiseen sopivaa musiikkimateriaalia, 

kuten kertotaululauluja, oli helposti saatavilla. Samoin pop-musiikkia voitiin hyö-

dyntää vuosiluokkien 3–6 opetuksessa sellaisenaan. Näiden seikkojen arveltiin 

helpottavan opetuksen eheyttämistä musiikilla, vaikka valmista materiaalia kai-

vattiinkin. 
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Jos mä mietin, että mulla oli se hervoton cd-levysarja, niin eihän kenenkään tarvii 
enää olla semmosen varassa. Ja sekin oli mulla, koska mun äiti oli sitä mulle 
keränny monta vuotta sitä sarjaa, niin ei tommosta voi olettaa, että kukaan opet-
taja lähti tekemään. Mutta että nykyään musiikin saatavuus on niin helppo, että 
luulis, et se onnistuu. (H2) 

 
Olishan sieltä voinut olla kaikki suorat linkit kertotaululauluihin ja tällasiin. Entiedä 
onko tollasten paikka matskussa jo. Mut ne on yleensä, että joku sitten on sa-
nonu, et hei mä löysin YouTubesta tälläsen tai tiesittekö tän, et sehän sopii. Mut 
et vois kyllä olla materiaaleissa vielä enemmän suoraan. (H4) 

 
 
 
 

Riittämättömänä pidetyn tuntikehyksen lisäksi myös tuntien sijoittelu koettiin 

haastavaksi. Neljänkymmenen viiden minuutin oppituntia pidettiin erityisesti toi-

minnallisiin tehtäviin riittämättömänä. Lisäksi kouluarjen hektisyys haittasi eheyt-

tävän opetuksen toteuttamista. 

 
Ensin ne tulee luokkaan. Ensin ne painii siellä eteisessä, vaikka mä olin otta-
massa vastaan. Sitten ne kaivaa kamansa esiin. Sitten otetaan ne kellopelit, sel-
vitetään kellä on mikäkin kama hävinnyt, kenen kanssa on tapellut välitunnilla, ni 
tunnista on hävinnyt ensimmäiset kakskyt minuuttia. Ja sitte ruvetaan vasta tekee 
töitä ja sitte kerätään tunnin lopuks viis-kymmenen minuuttia niitä kamoja pois, 
niin hallelujaa sanon minä. (H1) 

 
Et vaikka viitosella se kaksoistunti ois mun mielestä järkevämpi ratkaisu, että sii-
hen kerettäis kerralla sitten paneutua niin syvällisesti, et kaikki pääsee tekee, 
eikä siihen aloittamiseen mee aina niin kauan aikaa. (H3) 

 
No ihan siis hirveän raadollista ja aika tylsää sanoa, mutta siis hektisyys ja kiire. 
(…) Tuntuu että arjessa välillä mennään nyt oikeesti sillä, millä selvitään. (H4) 

 
 

Toiminnallisiin musiikkitehtäviin liittyen mainittiin myös suuret ryhmäkoot. Tämä 

koettiin haasteena opettajan työskennellessä yksin ilman avustajaa erityisesti, jos 

luokka oli muutenkin haastava.  

 
Ja just se, et ne ryhmät on niin isot, että siitä voi tulla tosi kuormittavaa sille opet-
tajalle, varsinkin jos se on ryhmä, missä on paljon inkluusio-oppilaita, joilla on 
vaikka käytöshaasteita ja näin, niin siitä voi tulla aika nopeasti semmosta kako-
foniaa, että se ei sit tunnu välttämättä kenestäkään kivalta. (H3) 

 
 
 

Musiikin integroimista muuhun opetukseen vähensi myös tutkimushetkellä vallin-

nut koronapandemia, joka pakotti luopumaan jo suunnitelluista projekteista, vai-

kutti käytössä oleviin työtapoihin sekä yleiseen jaksamiseen opetustyössä. Tämä 
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oli havaittavissa tutkimushetkellä luokanopettajana työskentelevien haastatelta-

vien H3 ja H4 vastauksissa.  

 
Jos toimittais normaalisti vaikka tai niin kuin ennen tätä korona-aikaa, ni sit tietysti 
et tämmönen lauluki ois mahdollista, ja sitten vois tehdä toisen rinnakkaisopetta-
jan kanssa vähän suunnitelmia puoliks, niin saataisiin varmaan vähän enemmän 
tämmöstä tai mahollisesti myös musiikkia mukaan sinne. Mutta nyt sitä ei oo tie-
tenkään voinu tehä. Jäänyt vähän vähiin. (H3) 

 
Mä en tiedä kuinka paljon tässä nyt myöskin tämä korona ja kaikki vaikuttaa tie-
dätkö siihen, että tässä on ollu hillitön selviytymismoodi päällä, että kaikki se, 
mihin olisi voinut lähteä ihan hyvin ja helposti jotenki laajentaa, niin se on ollut 
kyllä niukkaa. (H4) 

 
 

Käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat kenties ilmiselvästikin opetuksen musii-

killa eheyttämiseen yhteydessä olevalta tekijältä. Ajankohtaisena tekijänä musii-

killa eheyttämisen mahdollisuuksia heikentäen nousi vallitseva koronapandemia. 

 
 

Oppilasainekseen liittyvät tekijät 
 

Opetuksen eheyttämiseen musiikilla vaikutti myös oppilaisiin liittyvät tekijät. Op-

pilasryhmän heterogeenisuus on usein koettu musiikin opetusta hankaloittavaksi 

tekijäksi (Vesioja 2006, 278). Haastateltujen kertomusten perusteella oppilasai-

nes vaihteli “kympin tytöistä” yksilöllistetyn opetuksen oppilaisiin. Oppilailla saat-

toi olla esimerkiksi psyykkisiä sairauksia, käytöshäiriöitä tai aistiyliherkkyyksiä. 

Se, että oppilaan äidinkieli oli eri kuin suomi, ei tuottanut hankaluuksia. Vaikka 

musiikin avulla pystyttiin myös pitämään yllä työrauhaa (ks. luku 5.1.3), nostivat 

haastateltavat oppilaiden keskittymisvaikeudet ja impulsiivisuuden suurimmiksi 

haasteiksi opetukselle. 

 
Keskittymisvaikeudet vaikutti tosi paljon. Sit semmoinen yleinen jaksaminen, että 
kyllä se oli tosi... Siinä musiikissa ehkä tuli just semmonen impulsiivisuus onhel-
maksi, että jos ei yhtään pysty seuraamaan niitä ryhmälle annettuja ohjeita, vaan 
tarvitsee aina henkilökohtaisen ohjeen, niin sitten semmoiselle sen soittimen an-
taminen oli aina viimeisenä. Että ensin sano mulle, mitä tällä pitää tehdä, niin 
sitten saat sen. (H2) 

 
Ja sitten joskus se selviäminen liittyy siihen luokan... tai impulsseihin, jotka siellä 
on, vaik että on riittävän häiriöherkkää porukkaa tai muuta. (H4) 

 

Keskittymisen haasteiden lisäksi vaikeuksia saattoi tuottaa aistiherkkyyksien 

tuoma kuormitus. Tällöin saattoi olla perusteltua toteuttaa musiikilliset osuudet 
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pienempinä, muuhun opetukseen integroituina tuokioina. Toisaalta oppilaiden 

herkkyys saattoi myös vähentää musiikin käyttöä luokassa, 

 
Sitten tietenkin tottahan se on, että hyvin herkät lapset, sekä tämmöset aistiyli-
herkät oppilaat, joille kovat äänet ja valot ja kaikki, taikka se musiikki, mitä opet-
taja soittaa, soittas itse tai soittas jostain tallenteelta, se ois hyvinkin lempeää ja 
tällaista, niin se voi jollekin olla tavallaan liikaa, että ei kestäs oikein mitään. (H4) 
 
Mutta samalla lailla, kun ope oli poikki, niin kyllähän jotkut semmoset, kellä on 
esimerkiksi kuuloaisti tosi herkkä, niin kyllähän nekinlapset oli sitten varmaan 
aika väsyneitä semmoisen musiikin ryppään jälkeen. Mutta että senkin takia oli 
kivempi vähän pätkiä niitä, että nyt tehdään tästä tunnin loppuun 20 minuuttia, 
käydään tota Charlie Brownia ja sitten välkälle, ja sitten saadaan taas rauhottuu 
sen välkän aikana. (H2) 

 
 

Haastateltavien mukaan oppilaiden väliset taitoerot eivät vaikuttaneet hankaloit-

tavasti musiikin avulla eheyttämiseen. Musiikissa, erityisesti yhteismusisoinnissa, 

opetuksen eriyttämisen mahdollisuudet ovat erinomaiset eikä erillisiä tasoryhmiä 

ole tarpeen muodostaa (Nikkanen 2009, 60). Yhtä lukuun ottamatta haastatelta-

vat kertoivatkin, että musiikin avulla voidaan löytää kaikille oppilaille mahdollisuus 

osallistua sellaisella tavalla, joka tuottaa onnistumisen kokemuksia.  

 

Kaikki pojan nyt ei vältämättä niin hirveen innokkaita ollu laulamaan, mutta kyllä 
ne kaikkee muuta teki sitte. Jos ei muuta, niin tako pulpettia sopivassa välissä. 
(H1) 

 
Kaikki pystyy tekee musiikkia. Jokainen osaa taputtaa, kaikki voi käyttää kapu-
loita, ottaa sen harvemmin tulevan tamburiini-iskun sinne tai sen triangelin, mitä 
lyötiin vaan kolme kertaa. (H4) 

 

Haastateltavan H2 mukaan erityisopetuksessa vahvuuksien tunnistaminen saat-

toi kuitenkin olla opettajalle työläämpää kuin yleisopetuksessa. Tämä ei kuiten-

kaan liittynyt sinänsä musiikkiin, vaan pikemminkin erityisopetukseen yleensä. 

 

Erkassa sitten se, että kun ne vaikeudet oli aika laaja-alaisia, niin sitten löytää 
sieltä se yksi vahvuus, että mitä kautta pääsi eteenpäin että. Mutta sekin on ta-
vallaan, se erkan yleisilme on se, että täytyy aina miettiä mistä narusta vetää. 
(H2) 

 
 

 
 

Haastateltavan H4 mukaan oppilasryhmästä voi syntyä myös kimmokkeita mu-

siikin tuomiseen opetukseen. Tällöin opetuksen suuntaa voi ohjata esimerkiksi 
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jokin kiinnostuksen kohde tai työtapa. Parhaimmillaan tämä ruokkii myös opetta-

jaa innostusta (Vesioja 2006, 219). 

 
Ja sitten kyllä semmoinen, että jos aistii luokasta sellaista niin innostusta johonkin 
pieneen juttuun, mitä heittää sen musiikin tiimoilta, niin tajuaa et okei, tätä lisää. 
Täst nää tykkää tai et tää toimii. Tai on sellasta vastaanottavaisuutta siellä luo-
kassa, niin silloin tekee mieli tietenkin sitten pistää lisää efforttia itsekin. (H4) 

 
 
 

Peruskoulun vuosiluokilla 3–6 opetus on tyypillisesti vähemmän kokonaisval-

taista kuin alkuopetuksessa. Haastateltava H4 koki, että vielä vuosiluokilla 3–4, 

etenkin kolmannella luokalla, opetusta on vielä mahdollista toteuttaa alkuopetuk-

sen kaltaisesti eheyttäen opetusta runsaasti musiikilla varsinkin, jos oma luokan-

opettaja opettaa musiikin lisäksi useita muita aineita luokalleen.  

 
Miksei viel neljännelläki, mutta jotenkin mä mietin miten mä oon toiminu, ni ehkä 
se kolmosluokka on eniten tollasten spontaani... Sit ne on myöskin usein innok-
kaita laulamaan vielä. (H4) 

 

Musiikki on myös vuosiluokkien 3–6 oppilaille henkilökohtaisesti merkityksellistä 

(Anttila & Juvonen 2002, 9; Saarikallio 2009, 222). Tätä pidettiin myös aineiston 

perusteella musiikilla eheyttämistä helpottavana tekijänä. Toisaalta oppilaiden 

kriittisyys musiikkia kohtaan saattaa myös tuottaa haasteita. 

 
Mä uskon, että yks on se, että koska näillä tässä vaiheessa usein se jotenkin se 
musiikki tulee sitten populaarikulttuurin kautta myös enemmän kolmos-kuutosten 
elämään semmoseks merkittäväks tekijäksi. Sitä musiikkia kuunnellaan, musii-
kista keskustellaan, musiikkiin liittyy jotain tunteita ja joku bändi on nyt siistii ja 
näin, poika-artisti ja tälleen näin, ni siinä on se oppilaiden omakohtainen kokemus 
siitä musiikista jo mukana, niin se motivointi on usein aika helppoo, näin mä us-
koisin. Ja heiltä tulee paljon ideoita, koska ne kuluttaa sitä musiikkia jo itse. Ni 
kysymyksessä ei ole mikään tabula rasa, vaan ne oppilaat on jo silleen tietosia 
asiasta, ni se mun mielestä helpottaa sen musiikin käyttöö, että pystyy itse aika 
hyvin suunnittelemaan ja tekee äänimaisemia ja tällasta asiaa. Se on mun mie-
lestä näiden isojen oppilaiden kanssa, helpottaa työskentelyä. (H3) 

 
 

Oppilasaineksen koettiin vaikuttavan musiikilla eheyttämiseen sekä haastavasti 

että eheyttämiseen kannustaen. Haastavaksi koettiin oppilaiden levottomuus ja 

impulsiivisuus. Oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet tai toimivaksi havaitut työ-

tavat taas saattoivat ruokkia opettajan omaa innostusta musiikilla eheyttämiseen. 

Sen, miten merkityksellistä musiikki oli oppilaille, koettiin helpottavan musiikin 

käyttöä opetuksen eheyttämisessä. 
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Hyvinvointiin liittyvät tekijät 
 

Tutkimusaineistossa korostui vahvasti musiikilla eheyttämisen yhteys oppilaiden 

hyvinvointiin. Kaikki haastatellut uskoivat, että musiikilla on suotuisia vaikutuksia 

oppilaiden kokonaisvaltaiseen kasvuun. Käyttämällä musiikkia opetuksessa oli 

haastateltavien mukaan mahdollista vaikuttaa erilaisten metataitojen kehittymi-

seen, tuoda merkityksellisyyden kokemuksia sekä kehittää ajattelua ja aivojen 

toimintaa. Myös tutkimus vahvistaa musiikilla olevan vastaavia hyötyjä (ks. esim. 

Huotilainen & Putkinen 2008, Hairo-Lax & Muukkonen 2013). 

 

Se koskettaa heitä emotionaalisesti, ja voisko sanoa silleen ihan niinku fyysisesti, 
että kun se soittaminen on, ja yhdessä tekeminen on niin erilaista, kun mun mie-
lestä oikeestaan missään aineessa. Että liikunnan joukkuepelit voi joskus tulla 
parhaimmillaan vähän samojen sellaisten metataitojen äärelle, kuin mitä musii-
kissa mun mielestä parhaimmillaan saavutetaan. (H4) 

 
Uskon siihen, että musiikki aktivoi aivoissa sellaisia osa-alueita, mistä on hyötyä 
muissakin osa-alueissa kuin pelkästään siinä musiikissa. Eli ihan tämmöinen 
neurotieteellinen ajatus siitä, että niinku musiikin hyödyistä ajatteluun ja aivojen 
toimintaan. (H3) 

 
No se musiikin tekeminen ja kokeminen palvelee aina, oli se sitten mitä hyvänsä. 
(H1) 
 

Haastateltavan H4 mukaan musiikin avulla oli mahdollista myös edesauttaa luok-

kayhteisöön ja kouluun sitoutumista.  

 
Sit se tukee myöskin sellaista, vahvasti sellaista porukkaan kuulumista ja sellai-
sia merkityksellisyyden kokemuksia, koska ihan oikeasti musiikki vaikuttaa 
meissä niin eri paikoissa kuin puhe, että jotenkin sellaisetkin oppilaat, jotka on 
vaikka jotenkin väsyksissä tai jotenkin vähän “koulu, blääh”, ni yleensä on, siinä 
on sellaista, mihin ne tavalla tai toisella ensinnäkin ottaa kantaa. Että se herättää 
heissä jotain, vaikka he ei pitäisikään siitä juuri nimenomaisesta musiikista, ni se 
aktivoi heitä. Ja lisää sitä sellaista, että kuulun jotenkin tänne; Me koettiin tämä 
yhdessä, tää oli jotenkin tämän ryhmän tämän hetken juttu. (H4) 

 
 

Musiikilla koettiin olevan myös rauhoittava ja rentouttava vaikutus (vrt. Hairo-Lax 

& Muukkonen 2013, 33; Saarikallio 2009, 227). Rauhallisen tunnelman avulla 

luokkaan pyrittiin luomaan työrauhaa, ja näin valjastaa musiikki palvelemaan 

muita oppiaineita. Haastateltavat kertoivat käyttävänsä musiikkia keventämään 

raskasta työskentelyä. Taustamusiikkia saatettiin käyttää myös aktiivisesti luokan 

melutasoa laskemaan. 
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Ja sit sen, että höpinät jäisi pois ja sitten tarkoituksella oli, se musiikki oli aika 
pienellä, että jos sä haluat sen kuulla niin sun täytyy lopettaa se oma höpötys ja 
tavaroitten paukuttaminen. Se toimi mun mielestä semmoisena.  (H2) 

Ja sit sitä, että tää on myös tällaista rentouttavaa ja semmoista ankarasta puur-
tamisesta irrottautumista. (H3) 

 

Haastateltava H2 kertoi musiikilla olevan oppilaiden lisäksi suuri vaikutus myös 

häneen omiin mielialoihinsa, ja kokevansa siksikin tärkeäksi, että luokassa soi 

joka päivä musiikki. Haastateltavan H4 mukaan taas joskus oma vireystila toimi 

esteenä musiikin käyttämiselle, vaikka tiedosti samalla sen rauhoittavan vaiku-

tuksen. 

Joskus todettiinkin, että jos se oli vaikka koulutuspäivä tai joku, ei ole sitä musiik-
kia, että menet bussilla koulutukseen. Sit oot siellä koulutuksessa ja tuut bussilla 
kotiin, niin illalla on vähän semmoinen olo, että mitä, mitä niinku puuttuu. Et kyllä 
mulla oli aina se musiikki siellä, vaikkei se välttämättä ees liittyny opiskeltavaan 
aineeseenkaan, et se oli muuten vaan taustalla. (H2) 

Ja joskushan se voi liittyy myös omaan vireystilaan, että ei niinku millekään yli-
määräiselle, vaik se oiskin ihanaa, vaikka itekin rauhottuis siihen, että se musa 
pannaan soimaan ja mitähän, et tunti alkaa. Jotenkin mieli ei aina vaan taivu sii-
hen, et on mukamas sellasessa tilassa. (H4) 

 

Haastateltavien mukaan musiikin avulla pystyttiin tuomaan opetukseen elämyk-

sellisyyttä ja iloista tunnelmaa. Näin he pystyivät myös motivoimaan ja piristä-

mään oppilaita ja itseään sekä kohottamaan yhteishenkeä. Tämä teki musiikilla 

eheyttämisestä myös mielekästä.  

 
Se oli mun mielestä semmoinen, joka rikasti ja piristi ja auttoi. Että sittenhän, jos 
se ois ollut kauhean haastavaa, niin sittenhän sen olisi vain jättänyt pois, mutta 
ei mulla semmoista kyllä nyt tule mieleen. (H2) 

 
 

Hyvinvoinnin tavoittelu ja tukeminen opetuksen eheyttämistä musiikilla ohjaa-

vana tekijänä nousi yhdeksi tämän tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista. Musii-

kin käyttämisellä opetuksessa tähdättiin muun muassa motivointiin, rentouttami-

seen, yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen sekä kouluun sitouttamiseen. Huo-

mion arvoista on myös musiikin käyttäminen opettajan oman hyvinvoinnin tuke-

miseen. 
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5.3 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Mainintoja oppiaineista, joihin musiikkia oli integroitu, kertyi runsaasti. Tutkimus-

henkilöt olivat käyttäneet musiikkia erityisesti uskonnon, historian, suomen kielen 

ja kirjallisuuden sekä vieraiden kielten opetuksessa. Taito- ja taideaineista mai-

nittiin kuvataide, liikunta sekä tekstiilityö. Vähäisintä musiikin eheyttävä käyttö oli 

luonnontieteiden opetuksessa. Varsinaisten oppiaineiden lisäksi musiikkia oli 

käytetty osana draamatyötapoja. 

 

Aineiston perusteella tutkimushenkilöt olivat käyttäneet horisontaalisen eheyttä-

misen tapoja monipuolisesti, erityisesti rinnastamista ja toiminnallisia aktiviteet-

teja toteuttaen. Rinnastamista toteutettiin pääasiassa oman luokan opetuksessa. 

Toiminnallisia aktiviteetteja tuotiin esiin voimakkaasti. Näiden yhteydessä oli 

tehty yhteistyötä sekä koulun sisäisesti että sen ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Toiminnalliset aktiviteetit vaihtelivat pienimuotoisesta valtaviin, koko koulua kos-

keviin tapahtumiin. Juhlat olivat tärkeässä asemassa. Yksittäisiä mainintoja kertyi 

myös laajempien oppimiskokonaisuuksien järjestämisestä, kokonaisopetusta 

muistuttavasta opetuksesta sekä tiedonalalähtöisestä eheyttämisestä. 

 

 

Breslerin (1995) tutkimuksen mukaan eheyttävässä opetuksessa on havaitta-

vissa neljä integraatiotyyliä. Aineiston perusteella tutkimushenkilöt olivat eheyttä-

neet opetusta musiikilla kaikkia edellä mainittuja tyylejä käyttäen. Alistuvaa tyyliä 

käytettiin erityisesti kieltenopetuksessa. Musiikilla pyrittiin myös tuomaan opetuk-

seen elämyksellisyyttä ja virittämään opiskeluun. Sen avulla opetusta pystyttiin 

myös keventämään, mikä edesauttoi oppilaiden jaksamista. Musiikin käyttö alis-

tuvasti oli usein spontaania. Musiikkia haluttiin tuoda opetukseen, koska se koet-

tiin mukavaksi ja tärkeäksi. Vaativimpaan tasaveroiseen, kognitiiviseen integraa-

tiotyyliin sopivia esimerkkejä tuotiin esiin muita integraatiotyylejä vähemmän. Ta-

saveroista, kognitiivista tyyliä käytettiin erityisesti historiassa sekä taito- ja taide-

aineissa. Näiden lisäksi tasaveroisen, kognitiivisen tyylin mukaista musiikilla 

eheyttävää opetusta toteutettiin myös oppiainerajoja ylittävissä projekteissa, 

koko yhteisön konserteissa, matematiikassa sekä oppiaineita läpäisevissä laaja-
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alaisen oppimisen tavoitteissa. Affektiivista integraatiotyyliä oli toteutettu erityi-

sesti työskentelyn taustamusiikkina. Musiikin avulla pyrittiin peittämään häiri-

öääniä, edesauttamaan oppilaiden jaksamista rentoutumiseen tähtäävällä kuun-

telukasvatuksella sekä oppituntien rytmittämisellä. Yksi haastateltava oli käyttä-

nyt musiikkia myös luovan toiminnan virikkeenä. Haastatteluaineiston perusteella 

sosiaalinen integraatiotyyli oli hyvin keskeisessä roolissa kaikkien tutkimushenki-

löiden työssä. Musiikkia käytettiin yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden lisäämi-

seen sekä omassa luokassa että koko kouluyhteisössä. Erilaiset juhlat ja konser-

tit lisäsivät yhteisöllisyyttä myös kotien kanssa. Musiikki yhdisti myös opettajia 

bänditoiminnan muodossa. 

 

Myös DiDomenico (2017) on eritellyt tutkimuksensa perusteella neljä tapaa in-

tegroida musiikkia opetukseen. Aineiston perusteella kaikki haastateltavat olivat 

käyttäneet monipuolisesti myös näitä neljää tapaa. Muun opetuksen tukena mu-

siikkia oli käytetty havainnollistamiseen sekä erilaisia opiskeltavaa aihetta rikas-

tavien tai elävöittävien laulujen muodossa. Tällöin musiikin asema vaihteli alistu-

vasta tasaveroiseen. Ilmaisun ja luovuuden välineenä musiikkia oli käytetty esi-

merkiksi musiikkimaalauksessa, draamatyöskentelyssä sekä erilaisissa teatteri- 

ja musiikkiliikuntaesityksissä. Musiikki oli tällöin tyypillisesti tasaveroisessa ase-

massa. Tunnelman muokkaamisessa musiikin käyttö vaihteli taustamusiikista es-

tetiikkaan ja tunnelmaan keskittyvään kuuntelukasvatukseen. Lisäksi musiikkia 

käytettiin ruokkimaan mielikuvitusta kirjoitustehtävissä. Musiikkia käytettiin myös 

oman mielentilan hallitsemiseen. Koheesion parantajana musiikkia oli käytetty 

muun muassa yhteismusisoinnin sekä juhlien ja tapahtumien merkeissä. Musiikki 

oli osana luokkien toimintakulttuuria esimerkiksi luokkalaulun muodossa. Luokan-

hallinnan helpottamiseen käytettiin esimerkiksi rytmejä, sointuja, hiljaisuutta, kel-

loa sekä jonotuslauluja ja -leikkejä. Musiikin käytöllä oli huomattavan paljon hy-

vinvointiin tähtääviä tarkoituksia. 

 

Opetuksen musiikilla eheyttämiseen olivat yhteydessä opettajan ammattitaito, 

yhteistyö eri tahojen kanssa, opetukselliset seikat, käytettävissä olevat resurssit, 
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oppilasaines ja hyvinvointiin liittyvät tekijät. Aineiston perusteella tärkeimpiä am-

matillisiin edellytyksiin liittyviä tekijöitä olivat musiikillinen tausta, pedagoginen 

osaaminen sekä oma innostus ja halu opettaa musiikkia ja eheyttää opetusta sen 

avulla. Yhteistyötä eheyttämiseen liittyen tehtiin useimmiten musiikin aineenopet-

tajan tai ulkopuolisten toimijoiden kanssa toiminnallisten aktiviteettien yhtey-

dessä. Koko koulun yhteistyö keskittyi erilaisiin juhliin ja konsertteihin. Musiikin 

koettiin sopivan integroitavaksi aineeksi erityisesti, jos opettajalla riitti intoa ja ha-

lua. Musiikin eriyttämismahdollisuudet koettiin sekä eheyttämistä helpottavaksi 

että haastavaksi tekijäksi. Lisäksi musiikilla eheyttämisen koettiin vaativan paljon 

energiaa ja osaamista varsinkin toiminnallisissa tehtävissä.  

 

Musiikin tuntikehys koettiin pääsääntöisesti riittämättömäksi, mikä loi paineita in-

tegroida musiikkia muuhun opetukseen. Vaikka haastateltavat ilmaisivat opetus-

suunnitelman ohjaavan opetustaan kovin vähän, oli heillä myös sellaisia musiik-

kiin liittyviä tavoitteita, jotka sisältyivät perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteisiin kirjattuihin musiikkioppiaineen tehtäviin. Musiikilla eheyttämistä perus-

teltiin muun muassa eheiden oppimiskokonaisuuksien muodostamisella sekä ly-

hyempien tuokioiden helpommalla omaksumisella. Käytettävissä olevat välineet 

tai niiden puute vaikutti olennaisesti opetuksen toteuttamiseen. Valmista oppima-

teriaalia oli saatavilla sekä internetissä että jonkin verran oppikirjoissa, mutta näi-

den etsiminen ja käyttäminen edellytti omaa aktiivisuutta ja suunnittelua. Kiire, 

oppituntien pituus ja sijoittelu sekä suuret ryhmäkoot koettiin haasteeksi. Myös 

vallitseva koronapandemia vähensi eheyttävän opetuksen toteutumismahdolli-

suuksia. 

 

Oppilaisiin liittyvistä tekijöistä keskittymisvaikeudet ja impulsiivisuus koettiin suu-

rimmiksi haasteiksi. Erilaiset aistiherkkyydet saattoivat joskus estää musiikin käy-

tön opetuksessa. Sen sijaan oppilaiden keskinäisiä taitoeroja ei koettu haas-

teeksi. Välillä kimmoke musiikilla eheyttämiseen saattoi syntyä oppilaiden kiin-

nostuksen kohteista tai innostuksesta. 3. ja 4.-luokkalaisten spontaanius ja innok-

kuus helpottivat kokonaisvaltaisempaa musiikillista eheyttämistä, kun taas var-

sinkin isompien oppilaiden vahvuuksiin kuuluivat itseohjautuvuus sekä musiikin 
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henkilökohtainen merkityksellisyys. Kaikki haastatellut uskoivat, että musiikilla on 

suotuisia vaikutuksia oppilaiden kokonaisvaltaiseen kasvuun, mikä ohjasi heidän 

haluaan eheyttää opetusta musiikilla. Ylipäänsä musiikin merkitys oppilaiden hy-

vinvoinnin tukemisessa nousi aineistosta erittäin keskeisesti esiin. Musiikilla py-

rittiin rauhoittamaan ja rentouttamaan oppilaita, keventämään työskentelyä sekä 

tekemään opiskelusta motivoivaa ja mielekästä. Musiikilla oli mahdollista vaikut-

taa myös opettajan omaan hyvinvointiin, ja toisaalta opettajan oma henkinen 

kuormittuneisuus saattoi myös vaikuttaa musiikin käyttöä vähentävästi. 
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6 Luotettavuus 
  

Laadullinen tutkimus pohjautuu tutkijan ymmärrykseen ja tulkintaan tutkittavasta 

ilmiöstä. Tutkija tekee tutkimusta itsensä kautta, minkä vuoksi oman roolin reflek-

tointi suhteessa tutkimukseen on tärkeää. Tutkijan subjektiivisella adekvaat-

tiudella tarkoitetaan kykyä ymmärtää tutkimuskohdetta samankaltaisen elämän-

kokemuksensa avulla. Samalla tämä voi kuitenkin vaikuttaa tulkinnan kaventu-

mista. (Heikkinen & Syrjälä 2008, 152–153.) Tutkimushavaintojen tulisi olla puo-

lueettomia, millä tarkoitetaan, että tutkijan pitäisi pyrkiä kuuntelemaan ja havain-

noimaan tutkimuskohdetta itsenään ilman, että hänen oma taustansa tai ase-

mansa vaikuttaisi tulkintaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–136). Tiedostan, että 

koululaisten parissa työskennelleenä luokanopettajaopiskelijana omat kokemuk-

seni voivat vaikuttaa tutkimustulkintaani. Toisaalta koen kokemusteni myös tuo-

van minulle kykyä päästä lähemmäksi tutkimushenkilöiden kokemusta ja täten 

kuvata aineistoa mielekkäällä tavalla. Olen kuitenkin pyrkinyt tiedostamaan oman 

roolini ja ennakko-oletukseni tutkimuksen aikana, jotta niiden vaikutus tulkintaani 

tutkittavasta ilmiöstä, opetuksen eheyttämisestä musiikilla, olisi mahdollisimman 

vähäinen.  

 

Soinisen (1995, 113) mukaan haastattelussa on riskinä, että haastattelijan omat 

mieltymykset tai asenteensa välittyvät niin, että tieto vääristyy. On syytä huo-

mata, että esimerkiksi haastattelukysymykset ovat kytköksissä laatijansa intres-

seihin (emt. 39). Tutkimukseni haastattelujen pohjana toimi varsinaisen kysymys-

listan sijaan teemarunko.  Ennen haastattelutilanteita kävin teemarungon läpi 

kiinnittäen huomiota kysymyksenasetteluun sekä mahdollisiin apukysymyksiin. 

Näin menettelemällä pystyin kiinnittämään erityistä huomiota kysymysten neut-

raaliin asetteluun.  

 

Tämän tutkimuksen haasteellisemmaksi tehtäväksi muodostui haastateltavien 

kerääminen. Tämä heijastui tutkimushenkilöiden määrään (N=4). Laadulliselle 

tutkimukselle on kuitenkin tyypillistä, että tapauksia on varsin pieni määrä. Kes-

keistä on tapausten perusteellinen analysointi ja kattava käsitteellistäminen. (Es-

kola & Suoranta 1998.) Tutkimushenkilöiden määrä on huomioitava tutkimuksen 
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tuloksia tarkastellessa. Pyrin kuitenkin analysoimaan saamani aineiston perus-

teellisesti. Soinisen (1995, 35) mukaan laadullisen tutkijan tavoitteena on ymmär-

tää tutkittavien henkilöiden kokemuksia ja tuottaa näin informaatiota tutkittavasta 

ilmiöstä. Koen tutkimuksen vastanneen näihin tavoitteisiin nimenomaan perus-

teellisen analysoinnin kautta. Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on 

myös syytä huomioida, että tutkimukseen valikoitui tutkimushenkilöitä, joilla on 

pääosin vahva musiikillinen tausta. Koska tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin 

saada tietoa opetuksen eheyttämisestä musiikilla ilmiönä, on perusteltua käyttää 

sellaisia tutkimushenkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta ja tietoa aiheesta 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 74). Harkinnanvaraisen otannan avulla on myös mah-

dollista tuottaa tutkimuksen kannalta rikas aineisto (Soininen 1995, 103). Tutki-

mushenkilöiden vähäisestä lukumäärästä huolimatta koen aineistoni runsaaksi ja 

informatiiviseksi. 

 

Tapaustutkimuksen yleistettävyyttä voidaan arvioida sen perusteella, miten vali-

tut tapaukset ja analyysissa johdetut käsitteen edustavat tutkimuskohdetta ja 

siinä tutkittavaa toimintaa (Vilkka ym. 2018, 199). Kaikki tutkimushenkilöt eivät 

työskennelleet tutkimushetkellä luokanopettajina, mikä vaikuttaa tutkimuksen 

yleistettävyyteen tietyssä ajassa tapahtuvana ilmiönä. Tutkimushenkilöillä oli kui-

tenkin pääosin laaja kokemus luokanopettajatyöstä ja opetuksen eheyttämisestä 

musiikilla. Lisäksi heidän kokemuksistaan löytyi huomattavan paljon samankal-

taisuuksia, mikä puolestaan antaa syytä olettaa, että tutkimuksen avulla saatiin 

tavoitettua ilmiö, opetuksen eheyttäminen musiikilla, kontekstissaan eli luokan-

opettajan työssä. Ruusuvuori ym. (2010, 27) puhuvat mahdollisen logiikasta. 

Edellä mainittujen perustelujen nojalla voidaankin olettaa, että tapaus voi olla 

yleistettävissä myös laajemmassa joukossa. 
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7 Pohdintaa 
 

Musiikki on suurelle osalle ihmisistä äärimmäisen tärkeä asia (Huotilainen & Put-

kinen 2008, 213; DiDomenico 2017, 12).  Tästä syystä musiikin avulla on helppo 

tavoittaa ja koskettaa oppilaita (Anttila & Juvonen 2002, 9). Silti musiikin käyttä-

minen usein unohdetaan musiikkiluokan ulkopuolella (DiDomenico 2017, 12). Eri-

tyisesti alakoulussa musiikkikasvatukselle tarjoutuu erinomaisia mahdollisuuksia 

tulla osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ensiksi alakoulussa koko ikäluokka pääsee 

osalliseksi musiikista (Nikkanen 2009, 64). Toiseksi alakoulussa oppiainerajat 

ovat joustavia, ja lisäksi opetusjärjestelyt tukevat eheyttävää opetusta oppiaineja-

koisuuden sijaan (emt. 59, 61). Musiikkikasvatuksella on siis hyvät edellytykset 

integroitua koulun arkeen ja juhlaan. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millä tavoin luokanopettajat eheyttävät 

opetustaan integroimalla musiikkia muihin oppiaineisiin, ja mitkä tekijät ohjaavat 

heitä heidän eheyttämispyrkimyksissään. Halusin selvittää minkälaisia merkityk-

siä tutkimushenkilöt kokevat musiikilla eheyttämisellä olevan, sekä minkälaisten 

tekijöiden he kokevat vaikuttavan käytänteisiinsä musiikilla eheyttävässä opetuk-

sessa. Tutkimuksen mukaan luokanopettajat toteuttivat opetuksen eheyttämistä 

musiikilla monipuolisesti ja eri tapoja hyödyntäen. Heitä ohjasi musiikilla eheyttä-

misessä vahvasti oma innokkuus ja halu, jotka puolestaan olivat kytköksissä hei-

dän musiikilliseen taustaansa. Vaikka musiikin oppisisältöjä opetettiin myös mui-

den oppiaineiden kanssa rinnakkain, eheyttämisen tavoitteet eivät kovinkaan 

usein olleet varsinaisesti musiikillisia. Sen sijaan eheyttämisellä pyrittiin muok-

kaamaan opiskeltavista ilmiöistä oppilaille helpommin omaksuttavia sekä lisää-

mään yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Sosiaalinen integraatiotyyli sekä toi-

minnallisten aktiviteettien, kuten juhlien ja tapahtumien, toteuttaminen oli kes-

keistä. Toiminnallisten aktiviteettien toteuttamiseen liittyi myös olennaisena 

osana yhteistyö eri toimijoiden välillä, mikä kenties vaikuttaa siihen, miksi juhlat 

ja tapahtumat koettiin hyvin merkittäviksi. Ylipäätään erilaiset yhteistyömuodot 

laajensivat ja syvensivät opetuksen musiikilla eheyttämistä, kun eheyttämisen ei 

tarvinnut olla vain opettajan oman osaamisen varassa. Samalla saatiin lisättyä 

myös koulun aikuisten välistä yhteisöllisyyttä. Kaikkein merkittävimpänä tekijänä 

opetuksen musiikilla eheyttämiseen liittyi hyvinvoinnin edistäminen. Tämä nousi 
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esiin lähes kaikissa eheyttämisen kategorioissa. Tutkimustulosten perusteella 

vaikuttaakin siltä, että opetuksen musiikilla eheyttämisen avulla on mahdollista 

vastata perusopetuksen tavoitteeseen oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja hy-

vinvoinnin tukemisessa. 

 

Hyvinvointi on tavoitteellisen oppimisen mahdollistaja, ja oppiminen taas edes-

auttaa hyvinvointia (Hairo-Lax & Muukkonen 2013, 29). Opetuksen musiikilla 

eheyttämisen avulla on mahdollista tuottaa näitä kumpaakin, ja ainakin tämän 

tutkimuksen valossa on myös opettajien tavoitteena. Puurulan (1998, 17) mu-

kaan erilaiset taideharrastusmahdollisuudet ovat vaikuttaneet positiivisesti oppi-

laiden koulumotivaatioon. Tämä antaa viitteitä siitä, että myös opetuksen musii-

killa eheyttämisen avulla voitaisiin edesauttaa oppilaiden kiinnittymistä kouluun. 

Tutkimuksessani tuli esiin myös mielenkiintoinen seikka opetuksen musiikilla 

eheyttämisen hyvinvointivaikutuksista opettajiin ja työyhteisöön. Työhyvinvointia 

tuotti sekä musiikki itsessään mielialoihin vaikuttamisen kautta, että musiikilla 

eheyttämiseen liittyvä opettajien ja koko työyhteisön yhteisöllisyyttä lisäävä yh-

teistyö. Tästä herääkin kysymys, voitaisiinko myös opettajien kiinnittymistä alalle 

lisätä kannustamalla musiikin käyttöön osana opetusta. 

 

Aiempia tutkimuksia vastaavasti (Tereska 2003, Vesioja 2006, Suomi 2019) tut-

kimukseni osoitti luokanopettajan oman taustan ja harrastuneisuuden koulutusta 

merkittävämmäksi tekijäksi opettajan halukkuuteen opettaa musiikkia. Tämä 

asettaakin nykyiselle opettajankoulutukselle haasteen: miten opettajankoulutusta 

voitaisiin kehittää, jotta luokanopettajille saataisiin edellytyksiä tuoda musiikkia 

tehokkaammin kouluun? Tutkimuksen mukaan opettajat käyttivät musiikkia 

eheyttävässä opetuksessa enimmäkseen muita oppiaineita tai esimerkiksi yleisiä 

kasvatustavoitteita palvelevassa asemassa. Yhteyksien etsiminen musiikin ja 

muiden oppiaineiden välillä voisi vahvistaa musiikin paikkaa myös koulun viiteke-

hyksessä ja opetussuunnitelmassa (Munroe 2015, 14). Tämä edellyttää opetta-

jilta vahvaa musiikillista osaamista, jotta he voisivat käyttää musiikkia eheyttä-

vässä opetuksessa tasaveroisen, kognitiivisen tyylin mukaisesti. Mikäli koulutuk-

sella saataisiin tuotettua opettajille vahvemmat musiikilliset valmiudet, voisi tämä 

myös edesauttaa opettajien sitoutumista opetussuunnitelmaan. Yksikään tämän 

tutkimuksen tutkimushenkilöistä ei käyttänyt opetussuunnitelmaan opetustaan 
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ohjaavana tekijänä. Vesioja (2006) teki tutkimuksessaan samankaltaisia havain-

toja. Tämä on huolestuttava havainto. 

 

Olisi mielenkiintoista tutkia opetuksen musiikilla eheyttämistä laajemmin. Tämän 

tutkimuksen mukaan luokanopettajat käyttävät musiikkia opetuksen eheyttämi-

sessä monipuolisesti. On kuitenkin syytä huomioida, että kaikilla tutkimushenki-

löillä oli musiikillinen tausta. Mikäli tutkimushenkilöt olisi valittu sattumanvarai-

sesti, olisivat tulokset varmasti olleet toisenlaisia. Olisikin mielenkiintoista tutkia 

musiikilla eheyttämisen laadun lisäksi sen yleisyyttä. Lisäksi olisi mielenkiintoista 

kartoittaa missä määrin opetusta eheyttävällä musiikilla on mahdollista edistää 

oppilaiden ja myös opettajien hyvinvointia. Nikkasen (2009, 64) sanoin: musiikki 

kuuluu kaikille. 
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LIITE 1 Haastattelurunko 
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- luokanopettajakokemus vuosina 
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Musiikin opettaminen 
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Oppiainerajat ylittävä opetus 
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Musiikki ja toimintakulttuuri 
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Musiikilla eheyttämiseen vaikuttavat tekijät 
- haasteet, esteet 
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- oppilasryhmän heterogeenisuus 
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Luokanopettaja ja musiikilla eheyttäminen 
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- valmiudet 
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- koulun ulkopuoliset toimijat 

 
Oma määrittely 
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LIITE 2 Teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin pohjautuva luokittelu 
 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

Taitojen riittävyys  
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Valmiudet integrointiin 

Yhteissuunnittelu kollegan 

kanssa 

 

Koulun sisäinen yhteistyö 
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Opetuksen kuormittavuus 
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Pedagogiset perusteet  

Opetukseen liittyvät tekijät Eheät kokonaisuudet ja tie-

donalojen yhteydet 

Oppimateriaalit ja välineet    

Käytettävissä olevat resurs-

sit ja työtavat 
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Aika 

Covid-19 vaikutus 

Levottomuus/impulsiivisuus  

Oppilaisiin liittyvät haasteet 
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Kuormittuvuus ja häiriöherkkyys 

Ryhmän heterogeenisuus 

Harrastuneisuus ja innostus  

Oppilaisiin liittyvät 
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Itseohjautuvuus 

Musiikin kuluttajuus 

Spontaanius ja innokkuus 

Metataitojen kehittyminen,  

Kokonaisvaltainen kasvu 

 

 

 

 

Hyvinvointi 

Merkityksellisyyden kokemukset 

Rauhoittaminen ja rentouttami-
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Opetuksen/opiskelun mielek-

kyys ja motivointi 
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