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1 Johdanto 

 

Sähkökitaran riipivä parkaisu ei ole pelkkää mekaanisen liikkeen tuottamaa ääniaal-

tojen leikkiä. Ääni kantaa mukanaan lukemattomia musiikillisen kokemuksen ulko-

puolisia merkityskenttiä: kyseiseen soittimeen liitettyä kuvastoa, soittimen soittajia 

kautta aikojen sekä äänen laadulle luotuja kulttuurisia assosiaatioita (Mansnerus 

2007, 97-98; Väkevä 2006, 126). Kun oppilas musiikinluokassa repäisee powersoin-

nun sähkökitarastaan, tulee hän samalla repäisseeksi auki hankalan keskustelukentän, 

jossa käydään kamppailua todellisuuden essentiaalisen luonteen ja muutoksen mah-

dollisuuden välillä.  

 

Tähän repeämään haluan kohdistaa tutkielmassani valokeilan. Pohdin, miten musii-

kinluokasta voitaisiin tehdä tila, jossa sosiaalisten ja sukupuolittuneiden merkitys-

kenttien olemassaolo ei rajoittaisi yksilön toimijuutta. Tutkimukseni tarkoitus on sel-

vittää, miten draamakasvatuksen keinoin voidaan laajentaa sukupuolista toimijuutta 

yhtyeopetuksen kontekstissa. Tarkastelen, miten sukupuolittuneiden rakenteiden tie-

dostaminen voi näkyä toiminnan tasolla musiikinopetuksessa, ja millaisia uusia käy-

tänteitä opetukseen voitaisi vakiinnuttaa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ohjeistetaan musiikin oppiai-

netta opettavia seuraavasti: “Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota musiikki-

kulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittuneiden käytäntöjen muut-

tamiseen”. Myös sukupuolisensitiivisen pedagogiikan näkökulmasta opetuksessa tu-

lisi pyrkiä mahdollisimman tasa-arvoiseen luokka-asetelmaan, jossa kaikilla riippu-

matta sukupuolesta tai etnisestä taustasta olisi yhtäläinen toimijuuden potentiaali 

(Vänskä 2011, 456). Sukupuolittuneiden käytäntöjen muuttaminen voi kuitenkin olla 

hankalaa, sillä opettajan mahdollisuudet vaikuttaa oppilaita ympäröivään sosiaaliseen 

todellisuuteen ovat rajalliset. Musiikinluokka tässä kulttuurissa olevana instituutiona 

toisintaa tahtomattaankin yhteiskunnan ja populaarikulttuurin rakenteellisia todelli-

suuksia siinä, miten oppilaat käyttäytyvät (Mansnerus 2007, 97-98; Väkevä 2006, 
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126). Tämä dilemma on saanut minut pohtimaan, miten näitä todellisuuksia voitaisiin 

kyseenalaistaa musiikinopetuksessa.  

Toimijuutta musiikissa rajoittavat herkästi ne rajat, joiden sisälle oppilas on oman si-

sältä ja ulkoapäin määrittyvän identiteettinsä asettanut. Leikillisyyden kautta uudel-

leenluotu kuvitteellinen maailma kuitenkin sallii toimimisen oman identiteetin rajo-

jen ulkopuolella, ja mahdollistaa sellaisenkin toiminnan, joka ei tavanomaisessa ym-

päristössä olisi soveliasta. Arkisen minuuden ulkopuolelta tapahtuvan elementin 

kautta toimiminen muistuttaa roolityöskentelyn konseptia draamassa.  

 

Voisiko siis olla mahdollista, että reitti totutun toiminnan rajoja rikkovampaan ja 

tasa-arvoisempaa toimijuutta tukevaan tilaan löytyy tämän todellisuuden ulkopuo-

lelta, esimerkiksi draaman luomasta maailmasta? Draaman maailmoille ominaista on 

jatkuvan uudelleenmäärittämisen sekä uusien sääntöjen luomisen mahdollisuus. Jos 

soittimien ja musiikillisten laatujen mukanaan kantamat sukupuolittuneet merkitys-

kentät kyettäisiin leikillisen kehyksen avulla määrittämään uudelleen, olisiko soitin-

ten ääreen päätyminen helpompaa myös epätyypillisemmistä kulmista käsin?  

 

Musiikkikasvatuksen tutkimus on viime vuosina herännyt erittelemään sitä, miten su-

kupuolittuneet rakenteet näkyvät muun muassa koulun musiikinopetuksessa. Musiik-

kikasvatusta ja sukupuolta artikkeleissaan ja laajemmissa teoksissaan ovat yhdistel-

leet esimerkiksi Lamb (2009),  Gould (2010) sekä Green (1997). Suomessa Koskela 

(2011) pureutuu siihen, millainen toimintaympäristö musiikkiluokka on sukupuolen 

näkökulmasta. Lainema (2016) syventyy siihen, miten sukupuolisensitiivinen peda-

gogiikka toteutuu musiikintunneilla. Björk (2011) käsittelee sukupuolta musiikinope-

tuksessa kielellisestä näkökulmasta. 

 

Vaikka sukupuolta ja musiikkikasvatusta yhdistelevää tutkimusta on yhä enemmän, 

tietoa konkreettisista toimintatavoista sukupuolittuneiden tilanteiden kanssa toimimi-

seen on saatavilla verrattain vähän. Sekä Koskela (2011) että Lainema vuosiluku 

mainitsevat maisterintöissään kiinnostavaksi jatkotutkimuksen aiheeksi opettajan 

konkreettiset keinot toimia musiikinopetuksessa sukupuolisensitiivisesti.  
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Seuraavassa luvussa esittelen tutkimukseni keskeiset käsitteet, joita ovat sukupuoli-

sensitiivinen pedagogiikka, populaarimusiikin yhtyepedagogiikka sekä draamakasva-

tus. Kolmannessa luvussa esittelen tutkimuskysymykseni ja tutkimukseni menetel-

män, joka on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Erittelen tutkimukseni tekemisen 

vaiheita ja prosessiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tulosluvussa yhdistelen ja esitte-

len kolmelta eri pedagogiikan alalta löytämiäni vastauksia tutkimuskysymykseeni. 

Teen viimeisessä luvussa johtopäätöksiä siitä, miten aineistosta keräämäni tieto on 

yhteydessä aiempaan tutkimukseen. Lopuksi pohdin tutkimustuloksieni merkitystä 

tutkimuskysymykseni rajausta laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa, tarkas-

telen tutkimukseni luotettavuutta, ja esittelen mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2 Keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa avaan työni kannalta olennaisia käsitteitä. Käsitteiden vastuullinen ja 

huolellinen määritteleminen on tärkeää, sillä käsitteet osoittavat, minkälaisille pohja-

olettamuksille juuri tämä tutkimus perustuu. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessani 

ovat sukupuolisensitiivinen pedagogiikka, populaarimusiikin yhtyeopetus sekä draa-

makasvatus. Sukupuolisensitiivistä pedagogiikkaa käsittelevässä luvussa avaan suku-

puolen rakentumiseen liittyviä käsitteitä: performatiivista sukupuolta ja sukupuolista 

toimijuutta. Lähestyn toimijuuden käsitettä myös musiikillisesta näkökulmasta. Käsi-

telukuni avaa sitä, miten sukupuolittuneet rakenteet näyttäytyvät populaarimusiikissa 

ja sen opetuksessa.  

2.1 Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka 

Sukupuolisensitiivisyys on sukupuolittavien käytänteiden tunnistamista omassa tai 

yhteiskunnan toiminnassa, ja pyrkimystä kohdata yksilöt asettamatta heitä sukupuoli-

rooleihin. Pedagogiikassa tämä näkyy sukupuoleen liitettyjen ennakkoasenteiden tie-

dostamisena, tasa-arvolainsäädännön tuntemuksena ja sukupuolittavien rakenteiden 

purkamisen pyrkimyksenä. (Syrjäläinen & Kujala 2010, 31.) Sukupuolisensitiivi-

sessä kasvatuksessa tähdätään sukupuoleen liittyvään puolueettomuuteen. Tähän voi-

daan pyrkiä muun muassa olemalla kiinnittämättä minkäänlaista huomiota sukupuo-

leen, vapautumalla sukupuoleen liittyvistä ennakko-olettamuksista, tai tukemalla niin 

sanottua sukupuoletonta kasvatusta, jossa kaikki sukupuolten välisiä eroja korostavat 

seikat jätetään tietoisesti opetuksesta pois. (Houston 1994, 122-123.) 

 

Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka on yksi feministisen pedagogiikan käsitteen alle 

asettuvista ajattelutavoista (Saarinen ym. 2014, 34-35). Feministinen pedagogiikka 

tähtää tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kasvatuksen muodostumiseen (Hakala 

2007, 64). Feministisen pedagogiikan pohjaolettamuksena on ajatus siitä, että yhteis-

kuntaamme on rakentunut ongelmallisia ja epätasa-arvoisia asetelmia. Nämä asetel-

mat voivat muotoutua eri sukupuolten, seksuaalisen suuntautumisen tai etnisen taus-

tan perusteella määrittyviin erojen pohjalta. (Saarinen ym. 2014, 17.) Feministisessä 

pedagogiikassa pyritään haastamaan opetuksen autoritäärinen malli antamalla tilaa 
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opiskelijoiden omille kokemuksille ja vahvistamalla heidän subjektiuttaan (Hakala 

2007, 66). 

 

Feministisen pedagogiikan ajattelun juuret ovat kriittisessä pedagogiikassa (Rekola 

ym. 2006, 16-17, 20). Kriittinen pedagogiikka tähtää yhteiskunnan epädemokraattis-

ten käytänteiden tiedostamiseen, ja niiden aktiiviseen muuttamiseen (Kiilakoski ym. 

2005, 10-11). Feministinen pedagogiikka vie kriittisen pedagogiikan perusajatusta 

kuitenkin pidemmälle ottamalla tarkastelun alle myös sukupuolten valta-asetelmien 

ongelmallisuuden. Aiheen sivuuttaminen on herättänyt kritiikkiä mieskeskeistä kriit-

tisen pedagogiikan kenttää kohtaan. (Luke ym. 1992, 1-2; Saarinen ym.  2014, 17-

18.)  

 

2.1.1 Sukupuolen performatiivisuus 

Sukupuolelle on olemassa kaksi eri määritelmää: biologinen (sex) sekä sosiaalinen 

sukupuoli (gender). Biologisella sukupuolella tarkoitetaan käsitystä, joka näkee su-

kupuolen kaksijakoisena, miehen ja naisen ruumiillisten eroavaisuuksien kautta mää-

rittyväksi. Sosiaalinen sukupuoli puolestaan tarkoittaa vallitsevan kulttuurin luomaa 

kehikkoa, joka rakentaa sukupuolisen identiteetin. Sosiaalisen sukupuolen voidaan 

ajatella olevan toisinnettujen sosiaalisten käytäntöjen, normien ja sääntöjen summa 

erilaisissa instituutioissa ja diskursseissa toistettuina. Nämä toiminnot ovat osa kult-

tuurista todellisuutta, ja toisintajastaan riippumattomia, eivätkä välttämättä valitta-

vissa. Sukupuoli määrittely ei pohjaa naisen ja miehen ruumillisille eroavaisuuksille, 

vaan on ennen kaikkea tekemistä olemisen sijaan. Tällaista käsitystä sukupuolesta 

kutsutaan sukupuolen performatiivisuudeksi. (Butler 2006, 79; Björck 2011, 87.) 

Ajattelu purkaa vastakohtiin perustuvaksi miellettyä sukupuolijakoa (Laukkanen ym. 

2018, 49).  

Sosiaalinen konstruktionismi on ajattelutapa, joka korostaa kulttuurisen ja sosiaalisen 

ympäristön merkitystä ihmisyyden rakentumisessa. Sosiaaliselle konstruktionismille 

tunnusomaista on kyseenalaistaa tiedon ja olemisen ennalta määrättyä luonnetta. 

(Burr 2003, 2-5.) Ihmisen sosiaalinen kasvu nähdään prosessina, jossa yksilö kasvaa 

ympäröivän yhteisön normistoon sosiaalisen toiminnan kautta, ja omaksuu tätä 
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kautta myös esimerkiksi sukupuolen, jona häntä yhteisössä kohdellaan (Berger ym. 

1966, 147). Sosiaalinen konstruktionismi pyrkii tekemään näkyviksi sosiaaliset ra-

kenteet, joissa tieto ja oleminen muodostuu (Burr 2003, 2-5). Yksilöä ympäröivät 

käytännöt ja normisto ovat jatkuvassa muutoksessa, joten sosiaalisen konstruktionis-

min näkökulmasta ei ole olemassa yhtä absoluuttista totuutta todellisuudesta (Berger 

ym. 1966, 147-149; Helkama ym. 2005, 69). 

 

2.1.2 Sukupuolinen toimijuus 

Toimijuudella tarkoitetaan yksilön suhdetta häntä ympäröiviin rakenteisiin, normei-

hin, yhteisöihin ja käytäntöihin (Ojala ym. 2009, 14), sekä yksilön vuorovaikutussuh-

teissa syntyvää sosiaalista asemoitumista (Berger ym. 1966, 148). Toimijuuden muo-

toutumiseen vaikuttaa valta, joka linkittyy historiallisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin 

ehtoihin. Toimijuus voi määrittyä poliittisten ja historiallisten diskurssien määrittä-

män instituution kontekstista käsin. Koulu on esimerkki tällaisesta instituutiosta, 

jonka julkisessa tilassa yksilöiden väliset toimijuutta määrittävät erot tulevat helposti 

näkyviksi ja vertailluiksi. (Jauhiainen, 2009, 103.) 

Toimijuus liittyy kiinteästi sukupuoleen, mikäli näemme Butlerin (2006) tavoin su-

kupuolen olevan tekojen ja toistojen summa, ja rakentuvan vuorovaikutuksessa ym-

päristön ja kulttuurin kanssa (Butler, 2006, 79). Sukupuoleen liitetyillä käsityksillä 

on suuri vaikutus toimijuuteemme. Arkisten rutiinien ja toistojen avulla ylläpidetään 

sukupuolittuneiden toimijoiden olemisen raameja, sekä sukupuolten yhteiskunnallisia 

ja kulttuurisia hierarkioita (Ojala ym. 2009, 15). Vaikka yksilöllä voidaan nähdä ole-

van kyky aktiiviseen toimintaan ja itsenäisesti valittuun toimintaan (Lahelma, 2009, 

137), voi toimijuutta kuitenkin rajoittaa monenlaiset rajat sekä rakenteelliset esteet. 

Sosiaalinen todellisuus voi huomaamattomasti vaikuttaa päätöksentekoon (Lahelma 

2009, 139). 

Sekä performatiivisen sukupuolen että toimijuuden voidaan havaita rakentuvan aktii-

visessa tekemisessä. Musiikinopetus on vahvasti rakentunut aktiivisen tekemisen ym-

pärille, ja siksi musiikkiluokassa toimijuudessa havaittavat erot esimerkiksi suku-

puolten välillä korostuvat. Musiikki on vahva identiteetin rakentaja, ja näin ollen 
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toimijuuden vahvistaja. (Karlsen, 2011, 12.) Musiikillinen kokemus voi kuitenkin 

olla myös toisen position tunnistamiseen herkistävä asia herättämällä kuulijassa vah-

voja tunnelmia tai uusia näkökulmia (Saether, 2010, 49). Toimijuuden potentiaali ra-

kenteita läpäisevänä ja subjektiviteetteja rakentavana voimana tulisi tiedostaa, kun 

sukupuoleen liittyviä ennalta-annettuja merkityksiä sekä kulttuurisia odotuksia pyri-

tään purkamaan (Lahelma 2009, 151).  

 

2.2 Populaarimusiikin yhtyepedagogiikka 

Populaarimusiikki on sateenvarjokäsite musiikkityyleille, joissa yhdistyvät rytmisesti 

vahvat musiikilliset perinteet, tyylit ja vaikutteet. Populaarimusiikissa käytetään 

usein sähköisiä soittimia. Populaarimusiikin voidaan musiikillisten elementtien yh-

distelmien lisäksi nähdä olevan myös massoille tuotettu kaupallinen tuote, jolla kui-

tenkin on kuluttajalleen ideologinen merkitys. (Shuker, 1994, 6, 10.) Populaarimusii-

kin voidaan nähdä myös olevan vahva sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentamisen 

väline (McClary 1991, 53).  

Esimerkkejä populaarimusiikin lukemattomista sivuhaaroista ovat pop ja rock (Shu-

ker, 1994, 6, 10). Pop-musiikille tunnusomaisia piirteitä ovat mm. kappaleen lyhyt-

kestoisuus, sekä melodian keskeisyys. Rock-musiikki voidaan nähdä sähkökitaravoit-

toisena musiikkina, jossa tunnistettavaksi elementiksi voi nousta esimerkiksi kitara-

soolo. (Kruse, 2003, 86.) Pop- ja rockmusiikki ovat populaarimusiikin tutkimuksessa 

suosittuja genrejä niiden yleisyyden vuoksi (Aho & Kärjä 2007, 13). Feministisestä 

näkökulmasta pop ja rock tarjoavat kiinnostavia tutkimuskohteita, sillä niissä jaotel-

laan usein toimijoita feminiinisyyden ja maskuliinisuuden perusteella (Cohen 1997, 

30).  

 

Bändiohjaamisen perinteessä yhdistellään informaalin ja formaalin musiikkikasva-

tuksen piirteitä (Green 1997, 175-178). Formaali musiikkikasvatus on länsimaisen 

taidemusiikin opettamisen perinteeseen pohjautuva opetusmuoto. Informaali musiik-

kikasvatus puolestaan perustuu oppijalähtöiselle imitaatiolle ja kokeilulle, ja 
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muistuttaa epäinstitutionaalisen ympäristön oppimistapahtumia (Green 2008, 3-5). 

Bändikulttuurin nähdään usein rakentuvan vapaalle itseilmaisulle, hallinnan vastusta-

miselle ja oman äänen löytämiselle. Kyse on nuorten omasta kulttuurista, joka raken-

tuu opetustilanteen ulkopuolella, ja johon puuttuminen ohjaajan asemasta on rajal-

lista. (Björk 2001, 18.) Musiikkikasvattajan tehtävänä voidaan kuitenkin nähdä ole-

van erilaisten musiikillisten toimintatapojen esittely. Näin vältetään opetustilanteen 

muuttuminen standardoiduksi käytännöksi, jossa on etukäteen määritelty, mistä nuo-

ret pitävät ja miten bändikulttuurissa toimitaan. (Björk 2001, 19.)  

Bänditoiminta ja yhteismusisointi ovat suomalaisen musiikkikasvatuksen yleisimpiä 

opetuskäytäntöjä. Aiheen kriittinen tarkastelu ja tutkiminen on kuitenkin Suomessa 

ollut vähäistä. (ks. Väkevä 2006, Westerlund 2006.) Bändikulttuurien työskentely-

käytäntöihin ja niiden hyödyntämiseen formaalin musiikkikasvatuksen piirissä on 

2000luvulla osoitettu kiinnostusta kansainvälisessä tutkimuksessa (ks. Allsup 2004,  

Green 2002).  

2.2.1 Musiikillinen toimijuus  

Toimijuudella tarkoitetaan yksilön taitoa toimia siten, että toiminnan kautta on mah-

dollista saada asioita tapahtumaan (Bandura 2001, 2). Musiikillinen toimijuus muo-

toutuu yksilön kykynä toimia musiikkiin liittyvässä ympäristössä (Karlsen 2011, 

110). Musiikillinen toimijuus voi näyttäytyä aktivisuutena monissa erilaisissa toimin-

tatavoissa, kuten soittamisessa, kuuntelemisessa tai musiikkiliikuntaan osallistumi-

sessa. (Muhonen 2016, 59). Musiikilliseen toimijuuteen lasketaan kuuluvaksi myös 

musiikin aktiivinen hyödyntäminen itsesäätelyyn tai identiteetin rakentamiseen sub-

jektiivisella tai kollektiivisella tasolla (Karlsen, 2011, 12). Musiikin rooli identiteetin 

rakentajana näyttäytyy muun muassa siinä, miten sen avulla on mahdollista tutustua 

itseensä mm. kehollisuuden, tunteiden, toiminnan ja havainnoinnin avulla. Tätä 

kautta kasvanut itsetuntemus voi vahvistaa sosiaalista toimijuutta (Karlsen 2014, 

423).  

Musiikinopetuksessa toimijuus voi näyttäytyä esimerkiksi oppilaan motivaationa 

saada tarpeensa täytetyksi, haluna kasvaa musiikillisena toimijana ja haluun saada ar-

vostusta. Halu oppia ja tuntea olonsa huomioiduksi ovat välttämättömiä, kun 
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oppilaalta edellytetään epämukavuusalueelleen menemistä. (Blair 2009, 180.) Toimi-

juuden voidaankin nähdä rakentuvan uskosta omiin taitoihin suhteessa haluttuihin lop-

putuloksiin (Bandura 2001, 10).  

Sukupuolen tavoin toimijuus saa muotonsa ympäröivistä käytännöistä. Näin ollen eri-

laiset instituutiot vaikuttavat käsitykseen yksilöstä sukupuolisena toimijana niin yksi-

lön kuin ympäristönkin tasolla. (Mäkelä, Puustinen, & Ruoho 2006, 7.) Peruskoulussa 

yhtyepedagogiikkaa toteuttavalla opettajalla on siis paljon valtaa siinä, miten hän toi-

minnallaan ohjaa toimijuuden rakentumista institutionaalisessa ympäristössä.  

2.2.2 Sukupuolittuneet rakenteet populaarimusiikissa ja sen 
opetuksessa 

Musiikkikasvatuksen tutkimuksessa on viime vuosina herätty tarkastelemaan musii-

kin opetusta feministisestä näkökulmasta niin Suomessa (ks. esim. Kosunen 2001, 

Martikainen 2010) kuin muuallakin (ks. Björk 2011, Lamb 2009, Gould 2010, Green 

2002). On havaittu, että musiikissa muutenkin ilmenevät epätasa-arvoisuudet valuvat 

usein myös opetettavan oppiaineen käytäntöihin, sillä musiikin opetteluun liittyy 

vahvasti jo olemassa olevan musiikin sekä sen mukanaan kantaman kulttuurin jäljit-

teleminen (Green 1997, 166-167). Koska pop ja rock ovat suosittuja tyylilajeja mu-

siikinopetuksessa, välittyvät niiden kantamat mielikuvat ja ennakko-oletukset hel-

posti myös opetukseen (Mansnerus 2007, 97-98, Väkevä 2006, 126). 

Populaarimusiikin toimijuus on miesvaltaista niin esittäjien kuin taustatoimijoidenkin 

puolella (ks. Lindgren 2007). Sukupuolella voidaan nähdä olevan merkittävä rooli 

musiikin toiminnan kentillä (Björck 2011, 84). Populaarimusiikin lajeista mm. rock-

kulttuuri on syntynyt miesten toimintana, ja siksi se kantaa mukanaan miehiseksi 

määriteltyjä toimintoja ja tyylejä (Cohen 1997, 17). Rock-musiikin miehisyyden lei-

maa on vahvistettu yleisessä puheessa genren kehittyessä (Cohen 1997, 17; Björck 

2011, 84). Naissukupuoli populaarimusiikin kontekstissa on puolestaan nähty kulut-

tavana ja fanittavana toimijana (Bayton 1997, 37; Frith 1988, 249). Vaikka nykyään 

entistä yleisemmäksi on noussut ajatus voimakastahtoisesta ja äänekkäästä aktiivisen 

musiikintekijänaisesta, yhdistyvät perinteiset stereotypiat edelleen musiikkimaailman 

naistoimijuuteen (Björk 2011, 57). 
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Historiallisina syinä naistoiminnan vähyydelle musiikin ja taiteen kentällä voidaan 

nähdä mm. haasteet keskeytyksettömän työn ja naissukupuoleen liitetyn kotona ole-

misen vaatimuksen yhteensovittaminen (Macarthur 2002, 33). On myös ajateltu, että 

perinteisesti maskuliinisena alueena pidetyn teknologian yleistyminen rock-musiikin 

kehityksessä eristi rock-musiikista miehisen toimijuuden kentän (Green 1997, 75-

76). Musiikkityyleissä saattaa myös esiintyä taiteellisia ratkaisuja, jotka ovat ristirii-

dassa naistoimijuuden kanssa. Esimerkiksi jotkin metallin alalajit ilmentävät suora-

naista naisvastaisuutta (Walser 1993, 110), ja joissakin rap-musiikin sanoituksissa 

voidaan havaita naisvihamielisyyttä (Kruse 2003, 85-86). Tämä on huomionarvoista, 

sillä esimerkiksi POPS (2014) kehottaa hyödyntämään musiikinopetuksessa oppilai-

den musiikintuntemusta ja kappale-ehdotuksia. (POPS 2014, 422-424). Kuitenkaan 

mikään musiikki tai musiikkityyli ei ole alkujaan luontaisempaa tietylle sukupuo-

lelle. Sukupuolittuneiden merkityskenttien rakentuminen musiikkiin tapahtuu vasta, 

kun sitä peilataan yhteiskunnan kontekstia vasten (Bayton 1997, 39-40; Cohen 1997, 

17). 

On huomattu, että instrumenttivalinnoissa näkyy vahvasti sukupuolten väliset toimi-

juuserot. Sähköiset instrumentit ja rummut valikoituvat useammin poikien soitetta-

viksi (Hoffman 2008, 1), kun taas viulu, piano ja laulu vaikuttaisivat olevan tytöille 

tyypillisempiä valintoja (Green 2002, 3; Björck 2011, 84; Hoffman 2008, 1). Suku-

puolen toimijuutta vastaan toimiminen instrumentin soittamisessa on hankalaa eten-

kin silloin, kun se tapahtuu muiden katseiden alla (Green 1997, 80, 175-178). Käsi-

tystä instrumenttien feminiinisyydestä tai maskuliinisuudesta ohjaa se, millaisia teke-

misen laatuja niiden soittaminen vaatii. Feminiinisinä määreinä soittamisessa voi-

daan nähdä mm. kepeys, suloisuus, pehmeät äänet, herkkyys sekä sirojen soitinten 

soittaminen. Maskuliinisina piirteinä soittamiselle on nähty esimerkiksi kovaääni-

syys, määrätietoisuus, voiman käyttö, fyysisyys ja raskas ote. (Koskela 2011, 54-56.)  

Näiden laatujen tuottaminen voi sotia yksilön muodostamaa sukupuoli-identiteettiä 

vastaan niin voimakkaasti, että esimerkiksi naisen taito soittaa bändisoitinta voi mer-

kitä melkein samaa, kuin naiseuden hylkääminen (Green 1997, 183-187). Toimijoi-

den on helppoa samaistua sukupuolelleen tyypillisesti esitettyihin toimintoihin. Esi-

kuvilla on suuri merkitys, kun nuori hahmottaa oman toimijuutensa mahdollisuuksia. 

(Björck 2011, 29.) Instituutiot, sosiaalisen ympäristö sekä kategorisointi muovaavat 
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yksilön toimijuuden ja sukupuolen toiminnan raameja. Vaikka näiden raamien ylittä-

misen mahdollisuus on olemassa, noteerataan se kuitenkin helposti poikkeavana 

asiana. Tämän poikkevuuden korostuminen saattaa tehdä toimijuuden raamien ulko-

puoliseen toimintaan osallistumisesta vaikeaa. (Lahelma 2009, 139; Mäkelä ym. 

2006, 7.) 

Eräänä syynä tyttöjen osallisuuden vähyyteen yhtyepedagogiikassa on nähty myös 

itse bändipedagogiikan käytänteiden luonne. Voidaan ajatella, että koulun musiikilli-

sen toiminnan tulisi mukailla tosielämän musiikillisia käytäntöjä, jotka ovat oppi-

laille läheisiä ja tunnistettavia (Elliott 1995, 266). Bändiohjaamisen taipumus suosia 

informaalia oppimista voi kuitenkin muodostua ongelmalliseksi sukupuolisensitiivi-

syyden näkökulmasta, sillä bänditoiminta ei välttämättä ole lähtökohtaisesti tasa-ar-

voista. Siksi se voi johtaa ahtaiden roolijakojen voimistumiseen tai eriarvoistaviin ti-

lanteisiin opetuksessa. (Masnerus 2007, 113-114.) Bändisoittoa koskevat tutkimustu-

lokset ovat myös usein pojista koostuvien bändien havainnointia. Näiden havaintojen 

pohjalta on muotoutunut pojille suotuisampia oppimismalleja. Tytöillä ja pojilla on 

kuitenkin havaittu olevan erilaiset tarpeet yhtyesoittoon liittyvässä sosiaalisessa 

kanssakäymisessä. Yhtyesoittotilanteessa tyttöjen tarve verbaaliselle kommunikaa-

tioprosessille on poikia suurempi. Musiikinopetuksessa tulisi ymmärtää erilaisten op-

pimisprosessien kirjo, ja hyödyntää laajasti erilaisia lähestymistapoja. Tällä voitaisiin 

ehkäistä esimerkiksi tyttöjen etääntymistä bändisoitosta suotuisan kommunikaatio-

ympäristön puutteen pelossa. (Abramo 2011, 21.) 

 

2.3 Draamakasvatus 

Draamakasvatus on termi, joka viittaa erilaisissa oppimisympäristöissä toteutettavaan 

draamaan ja teatteriin (Heikkinen 2004, 19). Lähtökohtana draamakasvatukselle on 

fiktiivisten maailmojen luominen, sekä sopimuksenvarainen liikkuminen kahdessa eri 

maailmassa (Heikkinen 2002, 66). Keinona tähän toimii teatterin muoto ja kieli, joka 

mahdollistaa asioiden tutkimisen ilman todellisen maailman valtarakenteiden vaiku-

tusta. Ominaista draamakasvatukselle on tapa kertoa ja tutkia tarinoita ihmisenä elä-

misestä roolien käytön sekä draaman muotojen avulla, mikä erottaa sen muusta 
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kasvatuksesta. (emt, 24.) Ainutlaatuista draamakasvatuksessa oppiaineena on se, että 

omien rajojen kokeileminen ja virheiden tekeminen on sallittua (Heikkinen, 2004, 

116). 

Mielikuvituksella on ihmisen kognitiivisista toiminnoista erityislaatuinen tehtävä, sillä 

se mahdollistaa uusien maailmojen luomisen (Greene 1995, 3). John Dewey on perus-

tellut teoksessaan Art as Experience, (1934) taidekasvatuksen tärkeyttä juuri sillä, että 

taide rohkaisee meitä jatkuvaan itsemme ja oman maailmamme uudelleenkonstruoin-

tiin. Draamakasvatuksen mahdollisuudet vakiintuneiden ajatusmallien muokkaajana 

ja totutun todellisuuden kyseenalaistajana kasvatuksessa ovat mittavat. Draamakasva-

tuksessa luodaan erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, sekä hahmo-

tetaan tulevaisuutta esteettisten prosessien kautta. (Heikkinen 2002, 15.) Kulttuuripe-

rinteen kriittistä tarkastelua ja pyrkimystä uuden kulttuurin luomiseen voidaan pitää 

eräinä draamakasvatuksen tehtävinä (Heikkinen 2002, 141; Bolton 1986, 218-219). 

Muutoksen ja kehityksen hakemisen välineinä toimivat fiktion todellisuus 2ja leikin 

maailma, sekä näiden luomat mahdollisuudet erilaisten näkökulmien esiintuomiseen 

(Heikkinen 2002, 138). Arkinen näkökulma muuttuu, kun draamakasvatuksessa tilan-

teita pääsee tutkimaan totutusta poikkeavilla tavoilla esimerkiksi erilaisten roolien 

kautta. Roolit mahdollistavat haastavien asioiden käsittelyn turvallisesti. (Heikkinen, 

2004, 146.)  

Draamakasvatuksen lähtökohtana voidaan pitää leikillisyyden ajatusta (Heikkinen 

2002, 41). Leikkiä ja draamaa yhdistää säännönmukainen fiktion luominen, sekä mah-

dollisuus rikkoa sääntöjä ja tehdä poikkeuksia (Heinonen 2000, 22-23). Myös musiikki 

voidaan laskea leikin muodoksi (Huizinga 1947, 62-63), mikäli se sisältää konkreetti-

sia toimintoja, jotka yhdistyvät nopean liikken, eleen, otteen, taputuksen tai elävän 

rytmisen liikkeen avullla (Huizinga 1947, 50). Leikin voidaan myös nähdä olevan kai-

ken kulttuurin perusta (Huizinga, 1947, 25). Kun lapsi siirtää kulttuurikokemuksiaan 

omiin leikkeihinsä, ja luo niille uusia merkityksiä, luodaan vähitellen kulttuuria (esim. 

Winnicott 1971/1989).  

 
2 Fiktion todellisuudeksi kutsutaan erästä draamakasvatuksen leikillisyyden ainesta. Paradoksaalinen sanapari pyrkii ku-
vaamaan sitä, miten leikkiessämmekin ”tiedämme leikkivämme, teemme sopimuksen siitä, että leikimme”. (Heikkinen 
2002, 66). Jos sopimukseen ei sitouduta, leikillisyys katoaa. Fiktion todellisuus on eräänlainen yhteinen päätös siitä, että 
fiktiossa tapahtuvat asiat ovat leikkihetkellä todellisia. (Heikkinen 2002, 66.) 
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Draamakasvatuksen erilaisia käytännön ilmenemismuotoja voivat olla mm. draama-

leikki tai improvisaatio, prosessidraama tai forum teatteri/työpajateatteri. Nämä ovat 

draamakasvatuksen työkaluja draaman maailmojen luomiseen. (Heikkinen 2004, 31, 

36-37.) Draamakasvatuksessa leikillisyyden ja toiseen tilaan menemisen tulee aina 

olla määriteltyä, ja tarkkaa, jotta draaman tiloihin heittäytyminen olisi helpompaa ja 

turvallisempaa. Tähän apuna toimii mm. draamasopimus, jossa määritellään draaman 

toteuttamiselle reunaehdot sekä ryhmän yhteiset pelisäännöt. Määritteleminen on tar-

peellista, kun liikutaan tiloissa, joissa tosimaailman säännöstö ei enää päde. (Heikki-

nen 2002, 89.) 
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3  Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa avaan tutkimukseni tarkoitusta ja esittelen tutkimuskysymykseni. Ku-

vaan systemaattista kirjallisuuskatsausta tutkimusmenetelmänä. Lisäksi erittelen tut-

kimusprosessini vaiheita ja lähdeaineistoni muotoutumista, ja esittelen tutkimuspro-

sessiini liittyviä eettisiä näkökulmia. 

3.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimukseni tavoitteena on kartoittaa, miten draamakasvatuksen keinoin voidaan laa-

jentaa sukupuolista toimijuutta yhtyeopetuksessa sukupuolisensitiivisen pedagogiikan 

näkökulmasta. Pyrin löytämään yhteyksiä musiikinluokan toimijuutta rajoittavien ra-

kenteiden, sekä draamakasvatuksen tarjoamien harjoitteiden väliltä. Tutkimuskysy-

mykseni on: 

Miten draamakasvatus voi laajentaa sukupuolista toimijuutta peruskoulun populaari-

musiikin yhtyeopetuksessa?  

 

3.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus  

Toteutan tutkimukseni systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Systemaattisessa kir-

jallisuuskatsauksessa tutkitaan ja raportoidaan olemassa olevaa kirjallisuutta (Hirsjärvi 

& Remes & Sajavaara, 2003). Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen voidaan sanoa 

olevan eräänlainen tiivistelmä tutkittavan aiheen kannalta merkittävän aiemman tutki-

muksen sisällöstä. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi runsas 

määrä tutkimusmateriaalia tutkittavan aiheen piiristä, ja esitellään sitä tiiviissä, hel-

posti ymmärrettävässä muodossa. Systemaattisen tiedonkeruun myötä karttunut tutki-

mustieto asetetaan historialliseen, sekä oman tutkimusalan kontekstiin. Tutkimustie-

don esittelemistä ohjaa tutkimuskysymyksen asettelu. (Salminen 2011, 9.) 

Tutkielmani tarkoituksena on löytää yhteyksiä draamapedagogiikan ja musiikinluokan 

sukupuolisen toimijuuden laajentamisen väliltä sukupuolisensitiivisyyden näkökul-

masta. Tutkimusaineistossa on esitelty niitä syitä, jotka ovat erilaistuneen sukupuoli-

sen toiminnan taustalla, mutta konkreettisia avauksia käytännön toiminnan 



 15 

muutokseen tähtäävästä tutkimuksesta ei ole saatavilla. Draamakasvatuksen hyötyjä 

ryhmäytymisessä ja identiteetin rajojen kokeilemisessa on tutkittu, (esim. Gallagher 

2000) mutta aihetta ei ole tarkasteltu musiikkikasvatuksen kentällä. Kirjallisuuskat-

sauksessani on siis kriittisen kirjallisuuskatsauksen piirteitä, sillä pyrin osoittamaan, 

mitä näkökulmaa ei vielä aiemmin ole tarkasteltu (Hirsjärvi ym. 1998).  

3.3 Tutkimusprosessi  

Valitsin lähteeni luotettavuuden, osuvuuden, monipuolisuuden sekä saatavuuden mu-

kaan. Olen käyttänyt lähteinäni mm. vertaisarvioituja artikkeleita, väitöskirjoja sekä 

maisterintutkielmia. Tutkimuksessani yhdistyy kolmen eri tutkimusalan termistö: su-

kupuolentutkimuksen, musiikkikasvatuksen ja draamakasvatuksen. Tutkimuskysy-

mykseni lähestyy musiikkikasvatuksen alaa kolmesta eri kulmasta, joten pyrin tasa-

puoliseen aineistonkeruuseen kaikilta kolmelta alalta todenmukaisen synteesin muo-

dostamiseksi. Mittavassa osassa löytämääni tutkimustietoa on laadullinen tutkimus-

ote. Pyrin löytämään laadullisesta aineistosta sellaista materiaalia, joka on ilmaisulli-

sesti rikasta mahdollistaakseni monipuolisen ja kyseenalaistavan tarkastelun. (Ala-

suutari, 1999, 83–84). Mitä enemmän tietoa olen aiheestani omaksunut, sitä parem-

min voin uskottavan kirjallisuuskatsauksen vaatimusten mukaisesti rajata lähdeai-

neistostani mahdollisimman tarkasti tutkimusaiheeseeni liittyvän kirjallisuuden 

(Hirsjärvi ym., 1997, 114–116).  

Hakusanoinani käytin muun muassa:  

• popular music pedagogy 

• music pedagogy + gender 

• popular music pedagogy + gender 

• drama pedagogy 

• drama pedagogy + gender 

• drama pedagogy + identity 

• drama + emancipation 

• feministinen pedagogiikka 
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3.4 Tutkimusetiikka  

Kandidaatintutkielmani aihe liittyy koulumaailmaan. Oppivelvollisuuden nojalla lä-

hes jokaisella suomalaisella on omakohtaista kokemusta aiheestani. Tämän vuoksi on 

tärkeää erottaa tutkittu tieto arkitiedosta, minkä voidaankin katsoa olevan yksi tie-

teentekemisen tärkeistä periaatteista (Hirsjärvi ym. 2014, 18). Nojaan tieteellisen tie-

don luonteeseen kuuluvaan avoimuuden ja vastuullisen tiedeviestinnän pyrkimyk-

seen (TENK 2012). Siksi pyrin tekemään tutkimuksestani mahdollisimman luettavaa, 

jotta esittelemäni tutkimustiedon potentiaali muuttaa maailmaa olisi mahdollisimman 

suuri. On tärkeää, että tiedolla on mahdollisuus siirtyä tieteellisestä maailmasta myös 

helpommin lähestyttäväksi arjen todellisuuteen. 

 

Tutkimusaiheen valinta on itsessään jo eettinen ratkaisu (Hirsjärvi ym. 2014, 23). Py-

rinkin tutkimuksessani ottamaan huomioon aiheeni yhteiskunnallisen merkityksen, 

sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen potentiaalin. Systemaattisen kirjallisuuskat-

sauksen voidaan nähdä olevan hyvä alusta hypoteesien testaamiselle, sekä tutkimus-

tulosten tiiviille esittämiselle. Sen avulla voidaan myös löytää aiemmassa tutkimuk-

sessa esiintyviä puutteita, jotka puolestaan saattavat paljastaa tarvetta uudenlaiselle 

tutkimukselle. (Salminen 2011, 9.) Koenkin, että eräs tutkimukseni tavoitteista on 

toimia teoreettisena katsantona ja innoittajana laajemmille tutkimuksille aiheen tii-

moilta. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen puitteissa tarkoitukseni on kuitenkin 

vastata tutkimuskysymykseeni, sekä referoida tutkimustietoa objektiivisesti, jotta 

lähtökohdat johtopäätöksieni muodostamiselle ovat mahdollisimman todenmukaiset 

(Petticrew 2001, 99– 101). 

 

Kandidaatintyössäni pyrin noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, johon kuuluu 

esimerkiksi rehellisyys, yleinen huolellisuus sekä tarkkuus tutkimustyössä. (TENK 

2012) Nämä tiedeyhteisön tunnustamat toimintatavat ohjaavat minua toimimaan vas-

tuullisesti osana tieteen jatkumoa. Koska työni on kirjallisuuskatsaus, pohjautuu tut-

kimustietoni muiden tutkijoiden tutkimustuloksiin. Kunnioitan näiden tutkijoiden 

työtä asianmukaisia lähdeviittauksia käyttämällä. Raportoin tutkimustulokseni huo-

lellisesti ja arkistoin lähdemateriaaliani systemaattisesti. (TENK 2012.) Selostan 

käyttämäni menetelmät huolellisesti (Hirsjärvi ym. 2014, 26). 
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Tutkimuksessani yhdistellään eri alojen tutkimustietoa valitsemani tutkimuskysy-

myksen valossa. Varon kuitenkin sortumasta tekaistujen havaintojen esittämiseen, 

havaintojen tarkoitukselliseen muokkaamiseen tai vääristämiseen ja tuloksien kan-

nalta oleellisen tutkimustiedon esittämättä jättämiseen. Näiden katsotaan hyvän tie-

teellisen käytänteen valossa olevan vilppiä, mikä puolestaan on lainvastainen teko. 

(TENK 2012) Vilppi tieteellisessä toiminnassa ei ole pelkästään tiedeyhteisön, vaan 

myös päätöksentekijöiden harhauttamista. (Hirsjärvi ym. 2014, 26). 
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4 Tulokset 

Voidaan ajatella, että kasvatuksen taustalla on aina poliittinen agenda (Freire 1993, 

80). Kriittisen pedagogiikan pioneeri Paolo Freire uskoo, että samalla kun kasvatuk-

sella on valta alistaa yksilöitä, on sillä ennen kaikkea myös mahdollisuuksia vapaut-

taa yksilöitä ja muuttaa käytäntöjä totutusta (Bartlett, 2008, 2). Feministisen kritiikin 

avulla musiikkikasvatuksen kenttää voidaan viedä monipuolisempaan suuntaan siinä, 

miten se ottaa huomioon sukupuolen. Musiikinluokasta voidaan tehdä mahdollisuuk-

sien alue, jossa kaikki pääsevät toteuttamaan itseään ja intressejään. (Lamb 2009, 

155-156.) Tästä ajatuksesta lähden, kun seuraavaksi esittelen tutkimuskirjallisuudesta 

nousseita pedagogisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat toimijuuden laajenemisen su-

kupuolittuneiden käytänteiden rajojen ulkopuolelle. 
 

Tässä luvussa esittelen rinnakkain eri pedagogisten toimintatapojen fuusion mahdol-

lisuuksia uudenlaisten toimintaympäristöjen luomisessa. Keskityn tuloksissani sii-

hen, millaista tietoa aineistoni antaa sukupuolisen toimijuuden laajentamista koskien, 

ja miten tästä tiedosta voitaisiin hyötyä populaarimusiikin yhtyeopetuksen konteks-

tissa. Jäsentelen tulokset toimijuuden toteutumisen kannalta olennaisiin tekijöihin, 

joita ovat ryhmädynaamiset tekijät, identiteettikysymykset, toimijuuteen vaikuttavien 

rakenteiden tiedostaminen sekä ohjaajan rooli tilanteiden fasilitoijana.  

4.1 Ryhmän valtarakenteisiin vaikuttaminen 

 

Valtasuhteet rakentuvat sosiaalisissa verkoissa ihmisten välisissä suhteissa ja vuoro-

vaikutuksen rakentumisen tavoissa (Foucault, 1983, 224). Valtasuhteissa näyttäytyy 

yhteisön jäsenten välinen vaikuttaminen sekä sosiaaliset riippuvuudet (Uusikylä & At-

jonen 2007, 107; Niemistö 2007, 107). Yhteiskunnassa vallitsevat valtarakenteet eri 

ryhmien välillä vaikuttavat myös luokkahuoneen sosiaaliseen rakenteeseen. Koulujär-

jestelmä rakentuu hierarkioille, ja sukupuolispesifit roolit ovat vahvasti näkyvillä. Op-

pilaiden erotteleminen sukupuolen, rodun ja yhteiskuntaluokan mukaan ovat tyypilli-

siä sosiaalisia ilmiöitä kouluyhteisön kanssakäymisessä. (Leach 2003, 386.) Sukupuoli 

näkyy oppilaiden välisten suhteiden rakenteissa. Oppilailla on taipumus viettää aikaa 
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kouluympäristössä pääsääntöisesti samaa sukupuolta olevien kanssa. (Kiilakoski 

2012, 22; Ollikainen 2011, 469.) Polarisoituneisuus aiheuttaa väistämättä eroja ryh-

mien välille ja vähentää niiden välistä vuorovaikutusta (Halinen, Mononen 2016, 40). 

Sukupuolten välinen polarisaatio näkyy myös musiikinluokassa esimerkiksi toimi-

juuden eroavaisuuksissa eri sukupuolten välillä. Musiikin oppimiseen vahvasti liit-

tyvä jäljittely tekee musiikinluokasta kuin pienoismallin musiikkiin liitetyistä mieli-

kuvista ja niiden näyttäytymisestä yhteiskunnassa. Näin yhteiskunnan todellisuutta 

mukailevat ennakkoasetelmat tyttöjen ja poikien toimijuudesta pop- ja rockmusii-

kissa siirtyvät koulun musiikinopetukseen. (Green 1997, 166-167.) Pop ja rock muo-

dostavat valtaosan opetuksen sisällöstä, joten niiden mukanaan kantamat assosiaatiot 

ja stereotypiat käyvät mitä todennäköisimmin jossain vaiheessa opetusta ilmi (Mans-

nerus 2007, 97-98, Väkevä 2006, 126). 

Populaarimusiikin pedagogiikan taipumus suosia informaalia oppimista voi muodos-

tua ongelmaksi, mikäli se siirtää oppimistilanteeseen bändikulttuurin käytänteitä, 

jotka eivät lähtökohtaisesti ole tasa-arvoisia. Tämä voi johtaa eriarvoistaviin tilantei-

siin sekä ahtaiden roolijakojen voimistumiseen. (Mansnerus 2007, 113-114.) Bändi-

pedagogiikan käytänteitä on luotu pitkälti poikien bänditoimintaan keskittyvän tutki-

muksen pohjalta, mikä saattaa hankaloittaa tyttöjen osallisuutta toimintaan (Abramo 

2011, 28-37). On havaittu, että luokan toimintatavoissa saattaa dominoida poikaole-

tettujen luoma toimintakulttuuri, johon tyttöoletettujen on vaikea päästä osalliseksi 

(Halinen, Mononen 2016, 62).  

Sosiaalinen rakenne ja valtasuhteet vaikuttavat olennaisesti luokan yhteishenkeen 

(Uusikylä & Atjonen 2007, 107). Oppilaiden välinen luottamus edesauttaa ryhmän 

tavoitteellista toimimista yhtenä kokonaisuutena (Salovaara & Honkonen 2011, 44). 

Yhteenkuuluvuuden tunteen voidaan myös nähdä toimivan pohjana oppimiselle 

(Hännikäinen 2006, 127). Mikäli kuitenkin sosiaalinen rakenne on hyvin polarisoitu-

nut, tämä ei pääse toteutumaan. Siksi opettajien tulisikin luoda projekteja, joiden 

avulla voitaisiin löytää eri sukupuolta oleville keinoja yhdessä työskentelyyn. 

(Schmuck & Schmuck 2001, 121–122.) 
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Feministinen pedagogiikka pyrkii purkamaan ryhmien valtarakenteita osallistavilla 

metodeilla, kuten äänen antaminen ja valtauttaminen (Rekola & Vuorikoski 2006, 

17-18). Termit ovat osallistavan pedagogiikan pioneerin, bell hooksin lanseeraamia. 

Valtauttaminen (empowerment) merkitsee opiskelijoiden olemassaolo-oikeuden tun-

nustamista osallistamalla oppilaita, ja antamalla heille vastuuta. Näin he tulevat tie-

toisiksi omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja vastuistaan. Musiikinopetuksen kon-

tekstissa tämä voi näyttäytyä praktiikoissa, jotka ottavat kaikki osallistujat tasapuoli-

sesti mukaan. Äänen antaminen (voicing) puolestaan on oiva keino osallistamiseen. 

Se pyrkii jokaisen osallistujan aktiiviseen kuulemiseen tasapuolisesti. Äänen antami-

nen tukee oppilasta itseilmaisuun ja itsetietoisuuden voimistamiseen. Muuttamalla 

luokkatilan vallanjakoa ja pedagogisia ratkaisuja näillä menetelmillä feministinen pe-

dagogiikka pyrkii luomaan turvallisia oppimisympäristöjä. (Rekola & Vuorikoski 

2006, 17-18; Hooks 2007, 78-79.) 

Sukupuolisensitiivisiä ja feministisiä pedagogisia ratkaisuja voi olla esimerkiksi se, 

millaista termistöä puheessa käytetään, tai miten tilaan asetutaan tasa-arvoista osalli-

suutta tukevalla tavalla. Arkisten rutiinien muuttaminen on esimerkki vallanjakoa 

muuttavista pedagogisista ratkaisuista, jotka voivat vaikuttaa luokan ilmapiiriin posi-

tiivisesti. Arkisten rutiinien muuttamista voidaan toteuttaa lukuisilla eri tavoilla. On 

havaittu, että esimerkiksi ryhmätyöskentelyä vaativissa kilpailutehtävissä eri suku-

puolten voimat saattavat yhdistyä kuin varkain, kun vallitseva sosiaalinen todellisuus 

unohtuu yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. (Halinen, Mononen 2016, 67.)  

Piirimuodostelman käyttäminen opetuksessa on esimerkki äänen antamisen keinosta. 

Se on myös väylä luoda tarkoituksellinen tila uteliaisuudelle ja empaattisuudelle. Pii-

rissä huomio kohdistuu kaikkiin tasapuolisesti, ja jokaiselle on mahdollista välittää 

kokemus siitä, että on tärkeä osa kokonaisuutta. Piirityöskentely on hyvä keino antaa 

ääni kaikille vuorotellen, sekä harjoitella puhumista ja kuuntelua. Myös ajatusten ja-

kamisen ja reflektoinnin käynnistäminen tapahtuu piirimuodostelmassa vaivatto-

masti. (Baldwin & Linnea 2010, 183–184.)  

4.2 Identiteetin rajojen venyttäminen 
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Toimijuus musiikissa voi rajoittua nimenomaan siitä syystä, että pyydetty toiminto 

sotii omaa sukupuolista identiteettiä vastaan. Kuten käsiteluvussa todettiin, esimer-

kiksi naisen kompetenssi bändisoittimessa voi tarkoittaa miltei samaa, kuin naiseu-

den hylkääminen (Green 1997, 183-187). Sosiaaliskonstruktionistisen ajattelutavan 

mukaan kuitenkin mielen sisällöt, rakentuminen ja näin ollen sen rajoittavat mallit 

ovat seurausta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 

2005, 69).  

Minuus ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan jatkuvasti uudelleenmääriteltävissä ja 

uudelleenluotavissa, kuin taideteos (Foucault, 1983, 237). Identiteetti on sosiaalinen 

konstruktio, ja jatkuva merkityksien antamisen prosessi vuorovaikutuksessa sisäisten 

ja ulkoisten vaikutteiden kanssa (Swanepoel, 2003, 159). Yksilön identiteetti voidaan 

nähdä alati liikkuvana ”joksikin tulemisena” stabiilin olemisen sijaan (Gould 2012, 

90-91).  

Sosiaalisen transformaation tapahtumisen mahdollisuus on olemassa, mikäli tarjotaan 

ympäristö, jossa määrättyyn sukupuoleen liittyviä kehollistumia, liikekieltä ja käy-

töstä voidaan muuntaa ja horjuttaa (Butler 1988, 11). Oppilaan toimijuuden vahvista-

minen voi rohkaista häntä siirtymään nykyisen identiteetin rajojen yli ja tutkimaan 

toisenlaisia vaihtoehtoja identiteetistä (Westerlund, Partti & Karlsen, 2017, 495). 

Toimintamme ja valintamme rohkaisevat meitä kuvittelemaan seuraavan version it-

sestämme laajemmin. Draamakasvatuksen voidaan nähdä tukevan tällaisen minuu-

den rajojen kokeilemisen kehittymistä, koska se altistaa uudenlaisien todellisuuksien 

kuvittelemiselle. (Gallagher 2003, 8.) Kun kuvitellut todellisuudet tuodaan osaksi 

toimintatapoja ja kommunikaatiota, muutoksen tapahtuminen on mahdollista (Han-

ley, 2013, 2).  

Bertolt Brecht loi teatteripraktiikkansa tarpeelle luoda ”sosiaalisesti tietoinen vallit-

sevan todellisuuden keskeytys” (Gallagher 2003, 6.) Draamakasvatuksen voidaan 

nähdä ylläpitävän tätä tarvetta. (Gallagher 2003, 6.) Astumisella ”jonkun toisen saap-

paisiin” on mittavia pedagogisia hyötyjä. Silloin sallimme tilan identiteetin elemen-

teillä leikkimiselle, ja näemme persoonallisuuden leikillisten linssien läpi jonakin 

”päällepuettavana” asiana. (Bolton ym. 1999, Gallagher, 2000.) 
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Ihmislajille voidaan katsoa olevan tyypillistä identiteetin vaihtamisen tarve – etenkin 

sosiaalisten ja hengellisten toimintojen edellytyksenä (Nunley 1999, 83). Eräs identi-

teettiä häivyttävä elementti voi olla naamion käyttäminen. Naamioilla on katsottu 

olevan tärkeä psykologinen rooli rohkaisijana ja vaikeiden tilanteiden kohtaamisen 

apuna. On uskottu, että naamiota käyttämällä ihminen saa käyttöönsä jonkinlaiset 

luonnonvoimat, jotka auttavat häntä toimimaan totutusta poikkeavalla tavalla. (Nun-

ley 1999, 21-24, 30.) Naamiota käytettäessä ilmaisu muuttuu hyvin keholliseksi, sillä 

esittäjä ei voi ilmaista itseään kasvonilmeiden tai puheen kautta (Mäki-Iso 1992, 28).  

Kun visuaaliset keinot yksilöiden sosiaaliseen määrittelemiseen poistuvat, korostuvat 

auditiiviset keinot havainnoida ympäristöä. Tästä voisi olla hyötyä bändipedagogii-

kassa esimerkiksi kuuntelun merkityksen korostajana. On havaittu, että sukupuolelle 

epätyypillisen instrumentin soittaminen on hankalaa etenkin muiden katseiden alla 

(Green 1997, 80, 175-178). Olisi kiinnostavaa tutkia, miten katsomisen merkityksen 

muuttuminen muuttaisi toimintaan osallistumisen kynnystä yksilötasolla.  

4.3 Sukupuolittuneisuudesta tietoiseksi tuleminen 

Tietoiseksi tuleminen (conscientization) on kriittisen ajattelun ja muutosten aikaan-

saamisen perusta (Freire, 1993, 41-44). Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka pyrkii 

kasvattamaan tietoisuutta yhteiskunnassa tai opetustilanteessa ilmenevistä sukupuo-

littuneista rakenteista. Tiedostaminen voi kuitenkin tehdä kipeää, kun yksilö ymmär-

tää olevansa osa eriarvoisuuden uudistamista ja tuottamista. (Magnet & Diamond 

2011, 21–24.) Tämä kipuilu saattaa ilmetä tietoisuutta kasvattavan oppimistapahtu-

man vastustamisena esimerkiksi opetetun tiedon vastustamisena tai kieltämisenä, 

sekä kokemuksien mitätöimisenä.(Leinonen & Uosukainen 2004, 89). Draamakasva-

tuksella on vahva tietoisuuden kasvattamisen potentiaali siinä, miten sen avulla tietoa 

ja ilmiöitä voidaan tutkia vapaana oman todellisuuden rajoja (Heikkinen, 2004, 116). 

Prosessidraama on draaman ohjaamisen metodi, jossa tyypillisesti opettaja ja koko 

luokka astuvat sisään mielikuvitukselliseen kontekstiin, joka usein perustuu opettajan 

tai opiskelijoiden keräämään lähdemateriaaliin. Tavoitteena on selvittää ja tutkia an-

nettuja teemoja jatkuvan improvisaation avulla. Improvisaatioissa opettaja ja opiske-

lijat toimivat erilaisten roolien ja suhteiden kautta, teatterillisten konventioiden 
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ohjaamina. (Gallagher ym. 2005, 148.) Kerronnallinen kehys on metodi, jossa on ele-

menttejä, kuten teema, konteksti, toiminta ja juoni. Narratiivi toimii näin ollen työka-

luna luovien roolien tuomiseksi käytäntöön, pyrkimyksenään tutkia teemoja opitta-

van aiheen piirissä. (Bolton 1998, 178.)  

Narratiivisen kehyksen avulla voitaisiin siis esimerkiksi luoda bändisoittamisen kon-

tekstiin jokin kuvitteellinen tilanne, johon linkittyen musisointi tapahtuisi. Näin soit-

tamista ohjaisi ja määrittäisi sosiaalisten tekijöiden sijaan kuvitteellisen tilanteen 

luoma säännöstö. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sähkökitaran raskas ää-

nenväri ei linkittyisikään sen populaarikulttuurisiin merkityskenttiin, vaan sen funk-

tio olisikin vaikkapa kuvata maanjäristyksen ääntä luokan rakentaman satumaailman 

sisällä. Narratiivin avulla voitaisiin käsitellä myös yhtyesoiton sukupuolittuneisuu-

teen liittyviä teemoja.  

4.4 Opettajan rooli sukupuolittavien käytänteiden purkajana 

Opettajuus voidaan sukupuolen tavoin nähdä performatiivisena tapahtumana, ja sitä-

kin määrittävät kulttuuriset ennakko-oletukset. Jos opettajuuden toistamisessa ja jäl-

jittelyssä toimitaan rajoja rikkovasti, tulee opetusdiskurssiin hiljalleen murtumia op-

pilaiden uudelleenrakentaessa käsitystään opettajasta. (Naskali 2001, 290-292.) Su-

kupuolisensitiivinen musiikinopettaja voi toimia esimerkkinä sukupuoliroolien rikko-

misesta ja tällä tavoin murtaa oppilaiden käsitystä esimerkiksi siitä, mitä instrument-

teja he linkittävät eri sukupuoliin (Koskela 2011, 76.) 

Opettajalla on suuri merkitys musiikinopetustilanteen fasilitoijana esimerkiksi oppi-

materiaalien valitsijana. Oppimateriaalien kriittistä tarkastelua voidaankin pitää 

eräänä sukupuolisensitiivisen musiikkikasvatuksen toteutumisen lähtökohtana (Mar-

tikainen 2010, 13). Oppimateriaalivalinnoissa tulisi olla edustettuna tasaisesti kaikkia 

sukupuolia niin sanoituksissa, teosten tekijöissä kuin niiden esittäjissäkin. Ymmärtä-

mällä, mitä ennakko-oletuksia ja sukupuoliasetelmia yhtyesoittoon sisältyy, musii-

kinopettaja pyrkii muodostamaan koulun bändisoittotilanteista tasa-arvoisempia. 

Opettajan tehtävänä on tarjota esimerkkejä ja roolimalleja, jotka näyttävät musiikilli-

sesta ja sukupuolisesta toimijuudesta mahdollisimman laajan kirjon. (Syrjäläinen & 

Kujala 2010, 31.) 
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Esikuvilla on suuri merkitys, kun nuori rakentaa omaa käsitystään toimijuudestaan 

musiikissa (Björck 2011, 29). On havaittu, että sukupuolirooleja kyseenalaistavat 

roolimallit kasvattavat lasten kiinnostusta instrumenttia kohtaan sukupuoliodotusten 

vastaisesti (O'Neill ja Boulton 1996, 180-182). Aina opetustilanteen ulkopuolisia 

roolimalleja ei kuitenkaan kaivata. Opettaja voi myös itse muuttaa sukupuolittuneita 

käytänteitä toimimalla itse esimerkkinä ristiintoimijasta (Koskela 2011, 76). Opetta-

jan rooli opetustilanteen tunnelman rentouttajana on myös merkittävä, ja tietynlaisen 

”hassuttelun” salliminen opettajuudessa voi helpottaa myös oppilaiden heittäytymistä 

tehtäviin (Halinen, Mononen 2016, 40). 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni päätulokset, Tarkastelen tuloksia tutkimuskysy-

mykseni ja teoreettisen viitekehykseni valossa. Lopuksi pohdin tutkimukseni yhteis-

kunnallista merkitystä.   

5.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksessani nousi esille, että toimijuuden laajenemiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

mm. yksilön sosiaaliseen asemaan, identiteettikokemukseen, tiedostamiseen ja esiku-

vien läsnäoloon liittyviä tekijöitä. Samat teemat toistuivat niin sosiaalipsykologisissa 

ryhmädynamiikkaa ja identiteettiä käsittelevissä tutkimuksissa, kuin sukupuolen sosi-

aalista merkitystä käsittelevissä tutkimuksissakin. Myös draamakasvatuksen tutki-

muksissa toistuivat mainitut teemat.  

Yhteiskunnassa vallitsevien sosiaalisten todellisuuksien vaikutus yhtyeopetustilanteen 

dynamiikkaan on väistämätöntä, mikäli mielemme rakenne ja käyttäytymisemme tavat 

rakentuvat sosiaalisissa konstruktioissa (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2005, 69). 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti kuitenkin uskotaan, että vuorovaikutus si-

säisen ja ulkoisen, yksilön ja yhteisön todellisuuksien välillä kulkee molempiin suun-

tiin, ja näin ollen yksilötason muutokset toimijuudessa voivat edesauttaa sosiaalisen 

todellisuuden muuttumista (Butler 1988, 11). Toimijuuden muuttamisen esteenä saat-

taa kuitenkin olla sosiaalisen konstruktioiden myötä muotoutuneen identiteetin rajal-

lisuus. Draamakasvatus mahdollistaa yksilölle laajempien identiteettien kuvittelemi-

sen, ja näin ollen luo hyvän pohjan muutoksen tapahtumiselle mm. roolityöskentelyn 

avulla.  

Musiikinluokka musiikin tavoin ei ole sukupuoleton alue (Cohen 1997, 17; Björck 

2011, 84). Populaarimusiikissa sukupuolten välisen toimijuuden erot elävät yhä vah-

voina. Opettajalla on suuri rooli siinä, miten hän sukupuolisensitiivisesti fasilitoi op-

pimistilanteita ottamalla huomioon mahdolliset työskentelytapaan linkittyvät suku-

puolittumisen mahdollisuudet. Koska yhtyeopetus pohjautuu vahvasti informaaleissa 

ympäristöissä muotoutuneelle bändikulttuurille, on epätasa-arvoisten käytänteiden 

siirtyminen opetustilanteisiin erityislaatuisen todennäköistä (Mansnerus 2007, 97-98, 
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Väkevä 2006, 126). Siksi opettajalta edellytetään tarkkanäköisyyttä siinä, miten hän 

luo yhtyeopetustilanteeseen toimintakulttuurin, jossa mahdollistetaan toimiminen toi-

sin. Mielikuvitus kognitiivisena toimintona mahdollistaa uusien todellisuuksien ku-

vittelemisen (Greene 1995, 3). Draamakasvatus mahdollistaa aiheiden mielikuvituk-

sellisen ja leikillisen lähestymisen. Siksi koen, että potentiaali yhtyeopetustilanteiden 

käytänteiden perusteltuna rikkojana on olemassa.  

5.2 Pohdinta 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten draamakasvatus voi tehdä sukupuolisen 

toimijuuden laajentumisesta helpompaa populaarimusiikin yhtyeopetuksessa. Tutki-

muksen tekeminen sai minut ymmärtämään sukupuoliseen toimijuuteen liittyviä ilmi-

öitä monitahoisina sosiaalisina konstruktioina.  

Tutkimukseni osoitti, että draamakasvatuksen ajattelussa on paljon yhtymäkohtia kriit-

tiseen pedagogiikkaan ja emansipatoriseen uusien maailmojen luomisen uskoon. Kriit-

tisen pedagogiikan voidaan kuitenkin nähdä olevan ongelmallinen ja ristiriitainen ajat-

telutapa siinä, miten se nostaa esiin epäkohdat, muttei keskity tuomaan ilmi varsinaisia 

ratkaisuehdotuksia niihin. Koen, että on tarvetta kriittisen pedagogiikan lähtökohtaa 

hyödyntäville käytännön toiminnan muutokseen tähtääville tutkimuksille.  

Työni käsittelee kiistanalaista ja tunteita herättävää aihetta, jossa lähtökohtana on se, 

että sosiaalinen todellisuus, identiteetti ja minuus ovat jatkuvasti muutoksen mahdol-

lisuuksille alisteisia tekijöitä. Pyrin kirjoittamaan tekstiäni mahdollisesta todellisuu-

desta käsin: ajattelutavasta, jossa sukupuolen toimijuuden rajat ovat laajentuneet siinä 

mitassa, että ne eivät enää ole ensisijainen toimijuuteen vaikuttava tekijä. Kuitenkin 

jaan työssäni toimijuutta ja toiminnan laadun elementtejä maskuliineihin ja feminii-

neihin, minkä voidaan katsoa ongelmallisella tavalla vahvistavan sukupuolittunutta 

ajattelua. Työni laajuuden puitteissa ei ole mahdollista käsitellä intersektionaalisella 

sensitiivisyydellä monia muita toimijuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi 

ikään, luokkaan, etniseen taustaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä seikkoja. 

Näiden erojen huomioiminen on tärkeää, jottei muodostu harhaa siitä, että toimijuuden 

erot palautuisivat vain kaavamaisen kaksijakoisen sukupuolikäsityksen toisintami-

seen. (Ylöstalo 2012, 264; Liljeström 2008, 250.)  
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Ajatus siitä, että rakenteellisista syistä johtuen toimijuudeltaan vähemmän jalansijaa 

saavia voitaisiin opettajapositiosta käsin valtauttaa, on myös ongelmallinen. Kun vali-

koidaan valta-aseman avuin ryhmästä tai yhteisöstä ihmisryhmiä, joiden äänen soisi 

tulla kuuluvaksi enemmän, tullaan samalla korostaneeksi kyseisen ryhmän altavastaa-

jan asemaa. On ongelmallista ryhmitellä määrätty ihmisryhmä saman sorron koke-

muksen jakavaksi elimeksi, sillä ryhmien sisällä on lukematon määrä erilaisuuksia. 

(Naskali 2001, 285.) 

Totutusta poikkeava oppimisympäristö toimijuuden lisääjänä näyttää kuitenkin ole-

van merkittävä voimassaolevien rakenteellisten todellisuuksien ohittaja. Draaman 

maailmojen potentiaali luoda toistaiseksi olemassa olemattomia tapoja toimia vastaa 

feministisen pedagogiikan tarpeeseen luoda uusiutuvia käytänteitä. Draaman mah-

dollisuudet muihin oppiaineisiin yhdistettynä todettiinkin useassa eri lähteessä. On-

kin ehdotettu, että opettajien ja draamaopettajien välisen yhteistyön pitäisi kasvaa, 

jotta draaman potentiaali opetuksessa tulisi laajempaan tietoisuuteen (Saha 2013, 

205). On kiinnostavaa nähdä, kehittyykö draamapedagogiikan asema Suomessa tule-

vina vuosina yhä laajemmin oppiaineita läpäiseväksi elementiksi kouluissa, kun eri-

laiset projektiopettamisen tavat yleistyvät ja oppimiskäsitys muuttuu yhä holistisem-

maksi.  

 

Koen, että tutkimustulokseni tuovat esiin tärkeitä näkökohtia kasvatusalalle, sillä 

opettaja joutuu usein työssään opetussuunnitelman arvojen ja käytännön toimimisen 

mahdollisuuksien väliseen ristiriitaan. Haluan inspiroida tämän tutkimuksen lukijoita 

kokeilemaan luokkatilanteen käytänteiden toteuttamista totutusta poikkeavalla ta-

valla. Näin arkitodellisuuden rakenteet saavat mahdollisuuden väistyä utopioidemme 

tieltä. 

 

5.3 Luotettavuustarkastelu 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen olen pyr-

kinyt objektiivisuuteen ja huolellisuuteen kautta linjan. (TENK, 2012). Olen pyrkinyt 

esittelemään keräämäni tiedon synteesin puolueettomasti ja objektiivisesti. Ymmär-

rän sen kuitenkin olevan haastavaa ja moniselitteistä tutkimuksessa, jonka 
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aiheenvalinta jo itsessään on poliittinen ratkaisu. Olen kerännyt lähdeaineistoni mah-

dollisimman monipuolisesti eri pedagogiikanalojen kulmista, ja uskon sen olevan 

kattava johtopäätösteni perustelija. Olen pitänyt tarkkaavaisesti huolta siitä, että käyt-

tämäni käsitteistö avautuu lukijalle loogisena ja luettavana jatkumona kaikissa tutki-

mukseni vaiheissa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 149).  

Tutkimusprosessini kirjaaminen on tapahtunut tarkasti, jotta lukija ja tiedeyhteisö 

voivat ymmärtää kaikki ne vaiheet, joita aineiston kokoamiseen ja analyysiin on 

tarvittu. Tutkimukseni pyrkii läpinäkyvyyteen avaamalla prosessin kulkua selkeästi 

osoittaen suoraviivaisesti tiedonkulun reitit tuloksien ja johtopäätöksien aikaansaa-

miseksi. Tieto tutkimuksen etenemisestä antaa lukijoille työkalun arvioida tutkimuk-

sen luotettavuutta. Tämä on olennainen osa uskottavaa tutkimuksentekoa. Tutkimuk-

sessani erittelen omat ajatukseni lähdeaineiston nostamista ajatuksista huolellisilla 

lähdeviittauksilla uskottavan tutkimuksen edellytysten mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara, 1997, 328.)  

Olen havahtunut tutkimusprosessini aikana aiheeni laajuuteen, ja ymmärtänyt oman 

tutkimukseni olevan vain suhteellisen pinnallinen katsanto aikaisempiin tutkimuksiin 

eri pedagogisilta kentiltä. Kandidaatintutkielman laajuusvaatimusten suppeuden huo-

mioon ottaen uskon kuitenkin vastanneeni tutkimukseni tarkoitukseen.  

5.4 Jatkotutkimusaiheita 

Kandidaatintutkielmaa tehdessäni havaitsin, miten paljon musiikinopetuksen proble-

maattisen sukupuolittuneisuuden syitä on jo tutkittu mittavan ja alati kehittyvän kriit-

tisen feministisen pedagogiikan kentän suojissa. Kuitenkin on verrattain vähän empii-

ristä tutkimusta siitä, mitä sukupuolisensitiivinen ja tasa-arvoon tähtäävä pedagogiikka 

voisi tarkoittaa käytännössä. Syynä tähän saattaa olla se, että koko feministisen mu-

siikkikasvatuksen kenttä on vielä suhteellisen uusi aluevaltaus musiikkikasvatuksen 

tutkimuksessa.  

Kiinnostava jatkotutkimuksen aihe voisi olla, miten kandidaatintyössäni todentamani 

looginen syy-seuraussuhde toimijuuden laajentamisen ja draamakasvatuksellisten har-

joitteiden integroiminen opetukseen voisi toteutua käytännössä. Vaikka POPS (2014) 

huomioikin sukupuolisensitiivisyyden huomattavasti edeltäjäänsä kattavammin, on 
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opetussuunnitelma kuitenkin vain arvoperusta vapaasti valittavissa olevalle käytännön 

toiminnalle. Kiinnostavaa olisi myös tutkia, mitä erilaisia toimintamalleja olisi mah-

dollista pilotoida musiikinopetuksen käyttöön vakituisessa mielessä. Suomen musiik-

kikasvatuksen kenttä on hyvin suppea, joten uskon vahvasti siihen, että sukupuolisen-

sitiivisiä toimintamalleja voitaisi jalkauttaa opetukseen valtakunnallisesti ajankuvaa 

vastaten hyvinkin tehokkaasti.  

Kiinnostavaa olisi tutkia myös, millaisiksi opettajat kokevat omat mahdollisuutensa 

sukupuolittuneiden ilmiöiden purkajana. Olisi tarpeellista valottaa, miten käytäntö ja 

opettajien kokemukset peilautuvat opetussuunnitelman vaatimuksia vasten. Haastatte-

lututkimus paljastaisi koulujen todellisista elämismaailmoista paljon olennaista tietoa, 

jonka pohjalta uusia käytänteitä voitaisi rakentaa. On tärkeää, että muutokseen pyrki-

vän feministiseen pedagogiikkaan nojaava tutkimustyö hyppää rohkeasti pois teoreti-

soinnin tasolta, sillä muutos lähtee kuitenkin aina käytännöstä.  
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