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Sivu 22, toiseksi viimeinen kappale:

tar kas te lus sa riip pu vai sek si edel ly tyk sis tä ja nä kö kul mis ta. (Säl jö 2001,
142–143.) Sitä kult tuu rin ajat te lu- ja us ko mus jär jes tel mää, jo ka mää rit te lee, mi ten 
ih mi set or ga ni soi vat ko ke muk sen sa ja tie ton sa vuo ro vai ku tuk sen sa so si aa li sen
maa il man kans sa kut su taan kan san psy ko lo giak si tai ar kiajat te luk si (folk psycho -
lo gy)4. Siten ky sy mys to si asi ois ta kin liit tyy usein sii hen, mi ten ih mi set yh teisöis sä

Kor jaus: vuo ro vai ku tuk ses sa

Sivu 48, ylin kappale:

His to rial lis ta taus taa vas ten on ym mär ret tä vää, et tä mu sii kinope tus lai tok set 
ovat no jan neet vah vas ti län si mai sen tai de mu siik kiin ja kou lu tus jär jes tel män avul -
la on kiis tat ta saa tu pal jon hy viä tu lok sia. Tuo vi la (2003, 16) to te aa, et tä lah jak kai -
den las ten kans sa teh dyl lä pit kä jän nit tei sel lä työl lä on voi tu osoit taa, et tä varhain

Kor jaus: län si mai seen

Sivu 160, taulukko 4: 

interv.
1. testi

melod.
1. testi.

i + m
1. testi

interv.
4. testi

melod.
4. testi

i + m
4. testi

Iida 4 3,75 7,75 6,5 8,5 (2) 15

Juho 2,75 5 7,75 6 8,5 14,75

Laura 5,5 3,25 8,75 6,25 9 15,25

Kor jaus: 8,75.

Sivu 248, keskellä:

suut ta, tut ki vaa asen net ta ja ai toa kiin nos tus ta pro ses siin. Pro ses si on tut ki mus -
mat ka, luo via ky sy myk siä ja löy tö jä tuot ta va seik kai lu.
Kuun te le opis ke li jan nä ke myk siä ja kun ni oi ta nii tä
Opet ta jan ei tar vit se ol la kaik ki tie tä vä osaa ja, vaan pro ses si ete nee yh teis työs sä
opis ke li jan kanssa kysy mys ten ja kes kus te lun avul la. Opis ke lija tie tää itse par hai-

Pitäi si ol la näin:

suut ta, tut ki vaa asen net ta ja ai toa kiin nos tus ta pro ses siin. Pro ses si on tut ki mus -
mat ka, luo via ky sy myk siä ja löy tö jä tuot ta va seik kai lu.

Kuun te le opis ke li jan nä ke myk siä ja kun ni oi ta nii tä. Opet ta jan ei tar vit se 
ol la kaik ki tie tä vä osaa ja, vaan pro ses si ete nee yh teis työs sä opis ke li jan kans sa ky -
sy mys ten ja kes kus te lun avul la. Opis ke lija tie tää itse par hai ten, miltä hänestä tun-




