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1 Johdanto 

 

 

Olen ehtinyt elämäni aikana opiskella musiikkia hyvin erilaisissa ja eritasoisissa 

oppilaitoksissa, ja olen opiskellut eri soittimia sekä tyylisuuntia. Välillä innostus 

soittotunneilla käymiseen on ollut valtavaa, välillä taas lähes traumaattisen ikävää. 

Olen siis kerennyt kokemaan hyvin erityylisiä opetusmetodeita. Myös kehityksessäni 

soittajana on ollut suurta vaihtelua. Tämä tutkimus on saanut kimmokkeen 

kiinnostuksestani siihen, mitkä asiat ovat vaikuttaneet oppimiseeni, ja minkälaisia 

opetustyylejä minun kannattaisi käyttää tulevaisuudessa omassa opetuksessani.  

 

Pop/jazz-musiikin muodollinen koulutus on maailmanlaajuisesti nuori ilmiö. 

Suomessa on voinut opiskella pop/jazz-musiikkia vuodesta 1972 alkaen, jolloin 

Oulunkylän Pop & Jazz Konservatorio perustettiin. 

(http://www.ogelibigband.fi/historia/index.html). Sen sijaan klassista musiikkia on 

opetettu jo useita satoja vuosia. Opetuskäytänteet ovat pop/jazz-musiikin opetuksessa 

siis osin vielä vahvasti kiinni klassisen musiikin koulutuksessa. Pop/jazz-musiikissa 

oppiminen on perinteisesti tapahtunut kuitenkin informaalisti. Green (2002, 2) toteaa, 

ettei musiikin muodollisella koulutuksella ole juurikaan roolia siinä musiikissa, jota 

suurin osa maapallon väestöstä kuuntelee esimerkiksi radiosta. Asiaan liittyy siis 

mielenkiintoinen ristiriita.  

 

Kuten minulla ja monella muulla pop/jazz-muusikolla, omat lempibändit ja -kappaleet 

on löydetty itse, soitinta on aneltu vanhemmilta, ja oma soittotyyli on kehittynyt omia 

idoleita matkiessa. Toiminta on siis usein täysin omaehtoista. 

Kun opettelen itselle rakasta asiaa, tuntuu ettei kehittymiselläni ole rajoja. Tämän takia 

kiinnostuin itseohjautuvuusteoriasta (self-determination theory), jonka löysin 

perehtyessäni aiheeseen.  

Instrumenttiopetus on perinteisesti perustunut mestari-kisälli-oppimiseen 

(Long&Creech 2014, 1), jossa mestari (opettaja) on ehdoton auktoriteetti, jonka 

tehtävänä on siirtää tietojaan ja taitojaan kisällille (oppilaalle). Maailma on muuttunut 

internetin myötä esimerkiksi informaation saatavuuden osalta, ja näin oppilaat saavat 
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jatkuvasti uusia virikkeitä ja innostajia. Tämä informaatio voi haastaa erityisesti 

pop/jazz-pedagogit ehdottomina auktoriteetteina. Esimerkiksi sähkökitaraopettajalle 

mestari-kisälli-opetus voi olla huono metodi. Opettajan voi olla vaikea vakuuttaa op-

pilas siitä minkälainen vaikkapa plektran asennon pitäisi olla, kun oppilas näkee You-

tube-tilinsä etusivulla muiden täysin pätevien mutta eri tyyliä edustavien ammattisoit-

tajien erilaisia vinkkejä asiaan liittyen.  

Klassisen ja pop/jazz-musiikin soittaminen eroavat toisistaan myös siinä, että jälkim-

mäisessä instrumentalisti voi luoda menestyksekkään uran taitelijana jopa ilman tietyn 

perinteen ja sen kaanonin hallitsemista. Klassisessa musiikissa näitä taas perinteisesti 

vaaditaan pohjaksi. Olen kiinnostunut tutkimaan sitä, minkälaisin keinoin pop/jazz-

instrumenttipedagogi voi tukea oppilaita, jotka hankkivat tietoja ja taitoja myös itse-

näisesti soittotuntien ulkopuolella.  

Oman muusikkouteni kehittyessä ja ammattimaistuessa olen miettinyt useasti, miksi 

edes käyn soittotunneilla, kun saan kaiken omaan oppimiseeni tarvittavan materiaalin 

muualta. Kuitenkin ajan kuluessa olen huomannut useasti, että soittotunnit ovat 

vieneet omaa tekemistäni ja taitelijuuttani vahvasti johonkin suuntaan, vaikkei 

välttämättä sinne mihin opettaja on vaikuttanut tähtäävän. Tunneilla käyminen siis on 

aiheuttanut toiminnassani muutoksia, vaikka toimin nykyään muusikkona täysin 

omista kiinnostuksen kohteista lähtöisin.  

Pop/jazz-musiikissa keskeisenä asiana pidetään usein oman ilmaisutavan löytämistä 

(Mesiä 2017, 107). Jossain vaiheessa jokaisen pop/jazz-muusikon on siis irtauduttava 

opettajastaan ja löydettävä oma ilmaisutapansa. Tämänkin takia kiinnostuin 

tutkimaan, voisiko itseohjautuvuusteorian pohjalta löytyä tämän päivän pop/jazz-

pedagogeille työkaluja jalostaa soitonoppilaasta itsenäisesti tietoa ja taitoa hankkivaa 

ja prosessoivaa pop/jazz-muusikkoa ja taitelijaa. 

Luvussa kaksi avaan tämän työn kannalta keskeiset käsitteet, eli rakennustelineiden 

pystytys (scaffolding) sekä itseohjautuvuus. Kolmannessa luvussa esittelen 

tutkimustehtävän ja -kysymykset sekä kerron tutkimusmenetelmästäni eli 

systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Neljännessä luvussa kerron tutkimuksen 

tuloksista. Viidennessä luvussa teen yhteenvedon tutkimuksestani, sekä pohdin 

tutkimustulosteni merkitystä. Sen lisäksi tarkastelen kriittisesti tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimusprosessi on vienyt minut syvälle käsittelemääni aiheeseen ja 

herättänyt paljon uusia kysymyksiä. Kerron viimeisessä luvussa myös siitä, miten 
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voisin jatkaa jo tekemääni tutkimustyötä seuraavassa opinnäytteessä eli 

maisterintutkielmassa. 
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2 Keskeiset käsitteet  

2.1 Rakennustelineiden pystytys (scaffolding) 

Rakennustelineopetus (scaffolding) on opetustyyli, jossa keskeistä on oppilaan 

kognitiivisten ja metakognitiivisten taitojen kehittäminen (Stone 1998, Van de Pol & 

Beishuizen 2010). Soitonopettaja ei kädestä pitäen näytä, miten pitäsi soittaa, vaan 

yrittää saada oppilaan itse ratkomaan ongelmat.  Rakennustelineiden pystyttäminen 

pedagogisena lähestymistapana on saanut paljon huomiota kasvatustutkimuksessa 

muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. Konseptin kehittymisen katsotaan 

alkaneeksi Vogotskyn (1976) sosiokulttuurisesta teoriasta (Stone 1998, 345). 

Rakennustelineopetus alleviivaa erityisesti lasten oppimiseen liittyvää "muiden 

opastuksella" -ajatukseen pohjautuvaa oppimisen teoriaa (Stone 1998, 351). 

Opetustyyliä kehittäneet tutkijat korostavatkin sitä, että kaikki oppiminen on 

pohjimmiltaan sosiaalista. 

Rakennustelineet on kuvaava sana kuvattaessa tätä metodia, sillä nimensä mukaisesti 

ne ovat väliaikaisesti pystytetty rakennelma, jonka avulla voidaan muokata tai 

rakentaa jotain uutta rakennetta. Ne ovat siis hetkellinen apuväline, jota ilman tehtävä 

tai oppiminen voisi jäädä toteutumatta, ja ne voidaan ottaa pois tehtävän valmistuttua. 

(Van de Pol&Beishuizen 2010, 1.) 

Rakennustelineiden antamiseen perustuva opetustyyli on siitä haastavaa, ettei sitä voi 

etukäteen suunnitella, vaan opettajan pitää aina mukautua oppilaan sen hetkiseen 

kehitykseen ja mukauttaa toimintansa sen mukaan (van de Pol & Beishuizen 2010, 2). 

Opettaja voi joutua muuttamaan tuntisuunnitelmansa täysin, jos oppilas onkin edennyt 

oletettua enemmän. Rakennustelineopetus on siis hyvin dynaamista ja 

vuorovaikutteista.  

Van de Pol & Beishuizen (2010, 4) havaitsivat rakennustelineiden pystytyksessä 

kolme vaihetta: suhteuttaminen (contingency), häivyttäminen (fading) ja viimeisenä 

vastuun siirto (transfer of responsibility) (Liite1). 

Tässä dynaamisessa prosessissa ensimmäinen vaihe on suhteuttaminen (contingency). 

Siinä opettajan tulee reagoida oppilaan sen hetkiseen tuen tarpeeseen ja räätälöidä 

tukensa sen mukaan. (Van de Pol&Beishuizen 2010, 4.) Instrumenttiopetuksen 
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kontekstissa opettaja siis tekee oman arvionsa oppilaan taitotasosta ja suhteuttaa 

opetuksensa sen mukaan. 

Toinen vaihe on häivytys (fading), jossa opettaja vähentää koko ajan tukeaan sen 

mukaan, mitä enemmän oppilaan taidot kehittyvät. Jatkuvan itsensä häivyttämisen 

tavoitteena opettajalla on prosessin viimeinen vaihe, jossa opettaja siirtää vastuun 

oppimisesta oppilaalle (transfer of responsibility). (Van de Pol&Beishuizen 2010, 4.) 

Viimeinen vaihe voi siis olla vaikkapa esiintyminen matineassa, jolloin vastuu on 

siirretty oppilaalle, ja opettaja ainoastaan seuraa tilanetta.  

Rakennustelineiden antamisessa on siis päämääränä ettei opettajaa enää tarvita 

jatkossa samanlaisissa tehtävissä, vaan oppilaista tulee itsenäisiä ongelmanratkojia. 

Rakennustelineiden antaminen on siis usein tärkeä osa itseohjautuvuutta koskevissa 

tutkimuksissa.  

2.2. Itseohjautuvuus 

Sisäisesti motivoitunut ihminen osallistuu aktiviteetteihin, jotka häntä itseään 

kiinnostavat. Ulkoisesti motivoituneen henkilön toiminta on sen sijaan jonkun muun 

kontrolloimaa. (Kupers & van Dijk 2014, 7.) Motivaation vaikutusta oppimiseen on 

tutkittu paljon, ja lukuisat tutkimukset osoittavat, että sisäinen motivaatio parantaa 

oppimista. Keskeisiä teorioita tämän selittämiseen on mm. Deci & Ryanin (2002) 

itseohjautuvuusteoria. 

2.2.1 Itseohjautuvuusteoria  

Itseohjautuvuusteorian (self-determination theory) mukaan ihmisellä on kolme 

perustarvetta, jotka ovat välttämättömiä kasvun ja hyvinvoinnin kannalta: kyvykkyys 

(competence), yhteisöllisyys (relatedness) ja omaehtoisuus (autonomy). Näiden 

tarpeiden pohjalta voidaan analysoida, kuinka suotuisa ympäristö on ollut ihmisen 

kasvulle (Deci & Ryan 2002, 7).  

Edellä mainitut tarpeet ovat universaaleita. Ajanjaksosta ja kulttuurista riippuen ne 

ovat näyttäytyneet erilaisina, mutta perusluonteeltaan pysyneet kuitenkin samoina. 

(Deci&Ryan 2002, 6). Voimme siis tutkia myös musiikillista oppimista tämän teorian 

valossa saadaksemme uusia näkökulmia pop/jazz-instrumenttiopetukseen. 
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Kyvykkyys (competence) 

 

Competence kuvaa itseohjautuvuusteoriassa ihmisen tarvetta kokea itsensä 

kyvykkääksi ja osaavaksi. Competence saa ihmiset hakeutumaan haasteisiin jotka ovat 

vaikeusasteiltaan sopivia ja kehittämään kykyä suoriutua siitä. Onnistuessaan ihminen 

saa itsevarmuutta (Deci&Ryan 2002, 7). Soittotaito on hyvä esimerkki taidosta, joka 

saa parhaimmillaan ihmisen tuntemaan hyvää oloa.  

 

Yhteisölisyys (relatedness) 

 

Toinen itseohjautuvuusteorian perustarpeista on relatedness (yhteisöllisyys). Ihminen 

kokee tarpeelliseksi välittää toisesta, sekä tulla välitetyksi. Hän haluaa olla osa joukkoa 

ja saada hyväksyntää (Deci&Ryan, 2002). Musiikkia voidaan pitää luonteeltaan 

lähtökohtaisesti sosiaalisena toimintana. Jo syntyessään vauva alkaa tehdä 

musiikillista tutustumista ympäröönsä joko oman äänensä, tai soittimien ja muiden 

esineiden avulla (Green 2002, 22). Lapset oppivat musiikillisia taitoja ympärillään 

olevilta ihmisiltä ja kuulemiltaan levyiltä imitoimalla ja matkimalla ääniä (Green 

2002, 5). Myös oppiminen populaarimusiikissa on usein yhteisöllistä. Itse hankittuja 

taitoja täydennetään osallistumalla sosiaalisiin konteksteihin kuten bänditreeneihin, 

jossa osaanottajat oppivat huomaamattaan toisiltaan musiikillisia taitoja. (Green 2002, 

76.)  

 

Omaehtoisuus (autonomy) 

  

Kolmas tarpeista on omaehtoisuus, jossa on piirteitä myös itsenäisyyden, vapauden, 

itsemääräämisoikeuden määritelmistä. SDT määrittelee omaehtoisuuden kuitenkin 

enemmän tuntemukseksi omasta vaikutuksesta, kuin täysin itsenäisestä toiminnasta. 

Autonominen käytös lähtee omasta halusta ja omista arvoista käsin, vaikka toiminta 

tapahtuisi ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa. (Evans 2015, Deci&Ryan, 2002.) 

Tällaista autonomista toimintaa soittotunneilla voi olla vaikkapa treenattavan 

kappaleen valitseminen opettajan luettelemista vaihtoehdoista, tai oman fraseerauksen 

tai tulkinnan kehittäminen kappaleen melodiaan tai sooloon.  

 

Deci&Ryan (2002) huomauttavat, että ihmisellä on useasti paljon pyrkimyksiä ja 

tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa näiden psykologisten perustarpeiden kanssa. 
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Ihminen voi siis toimia perustarpeiden tyydyttämisen vastaisesti siitä huolimatta, että 

niiden toteutuminen saisi aikaan ja pitäisi yllä hyvinvointia. Esimerkiksi 

opetustilanteessa oppilas voi tavoitella hetkellisesti hyväksytyksi tulemista unohtaen 

samalla omaehtoisuuteen liittyvät tarpeet.   
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3 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa esittelen tutkimuskysymykseni. Lisäksi kuvaan systemaattista  

kirjallisuuskatsausta tutkimusmenetelmänä ja avaan tutkimusprosessiani. Lopuksi 

pohdin tutkimukseeni liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

3.1 Tutkimustehtävä ja -kysymys  

 

Lukiessani tutkimuksia ja kirjallisuutta,  jotka käsittelevät itseohjautuvuutta 

aloin pohtia, miten soitonopettaja voisi hyödyntää tätä tietoa. Tutkimustehtäväni 

on selvittää, miten itseohjautuvuusteoriaa sekä SDT:hen usein yhdistettyä 

rakennustelineopetuksen lähetymistapaa voidaan hyödyntää pop/jazz-

instrumenttitunneilla. Tutkimuskysymykseni on: 

 

1) Kuinka pop/jazz-instrumenttiopettaja voi tukea oppilaidensa 

itseohjautuvuutta? 

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen, ja menetelmäni on systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus. Tutkin siis sitä, miten itseohjautuvuutta on käsitelty 

musiikkikasvatuksen tutkimuskirjallisuudessa aiemmin (Salminen 2011), ja luon näin 

pohjaa sekä muille tutkijoille että omalle polulleni tutkijana aiheen parissa. 

Kirjallisuuskatsauksessa oleellista on myös esitellä tärkeimmät teoriat jotka 

vaikuttavat tutkimuksen taustalla, (Kniivilä, Lindblom-Ylänne&Mäntynen 2017, 

130). Ensimmäisen tieteellisen tutkimuksen tekeminen systemaattisena 

kirjallisuuskatsauksena on perusteltua, sillä aiheeseen, sen historiaan, sekä siihen 

liittyviin teorioihin on perehdyttävä huolella. Sen jälkeen on helpompaa ruveta 

suunnittelemaan seuraavaa tutkimusta, joka voi olla sitten vaikkapa empiirinen 

tutkimus.  
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3.3 Tutkimusprosessi 

 

Tieteellisen tekstin kirjoittaminen on aina prosessi. Se edellyttää useita 

kirjoituskertoja, jonka välissä tekstiä muokkaillaan ja jäsennellään, ja saadaan 

mahdollisesti palautetta. (Kniivilä, Lindblom-Ylänne&Mäntynen 2017, 24.) 

Kirjoituskertojen välissä käynnissä oleva alitajuinen prosessointi tuntui 

merkittävimmältä tutkimuksen kannalta. Luin omaa tekstiä täysin eri silmin joka kerta, 

kun otin työn esille.  

Ylivoimaisesti vaikeinta tutkimusprosessissani oli aiheen rajaaminen. Tieteellisessä 

tekstissä edellytetään tarkkaa aiheen rajaamista, jotta sitä voitaisiin tutkia käyttämällä 

tietoteoreettisia viitekehyksiä (Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen 2017, 28). 

Olin aiheesta niin kiinnostunut, että vaati kärsivällisyyttä uppoutua kunnolla yhteen 

teoriaan tai tutkimukseen kerrallaan.  

Aloitin etsimällä kirjallisuutta Taideyliopiston ja Helsingin yliopiston kirjastoista. Sen 

lisäksi etsin sähköisesti vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita ja väitöskirjoja 

Ebsco:osta, Finnasta, Arscasta sekä Google Scholarista. Luin myös useita muiden 

opiskelijoiden tekemiä oppinnäytteitä, jotka olivat saatavilla edellämainituista 

hakupalveluista sekä Helda-tietokannasta. Näin kartutin ymmärtämystäni siitä, miten 

muut ovat aihetta lähestyneet. Löysin tätä kautta myös hyödyllisiä lähteitä ja 

kirjallisuutta tutkimusaineistooni.  

Tieteellisessä tekstissä lähteitä tulisi olla monipuolisesti. Kirjoittajan tehtävänä on 

myös pohtia, mitkä lähteet ovat tutkimuksen kannalta oleellisia. (Kniivilä, Lindblom-

Ylänne & Mäntynen 2017, 131.) Hain aluksi laajasti lähteitä mm. hakusanoilla "jazz 

pedagogy", "self-determination", "self-direction", "convervatory", "convervatoire", 

"higher music pedagogy", "intrinsic motivation", sekä vastaavilla suomenkielisillä 

termeillä. Suurin osa lähteistäni oli lopulta sähköisiä julkaisuja, jotta latasin 

tietokoneelleni ja tallensin aihealueittain omiin kansiohinsa. Tarkentaakseni 

teoreettista viitekehystä päädyin lopulta tutkimaan erityisesti itseohjautuvuutta 

musiikkikasvatuksessa, ja rajasin pois esimerkiksi oppilaslähtöisyyteen liittyviä 

teorioita, vaikka käytännössä kyse on hyvin samankaltaisista asioista.  

Itseohjautuvuudesta ja rakennustelineopetuksesta oli paljon tutkimusta kasvatustieteen 

alalta, mutta musiikkikasvatukseen liittyvää materiaalia löytyi huomattavasti 
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niukemmin. Useimmiten tutkimuksissa keskityttiin joko klassisen musiikin 

opiskelijoihin tai hyvin nuoriin opiskelijoihin. Lopulta minun piti siis tehdä omia 

johtopäätöksiä yhdistelemällä ja tulkitsemalla näitä tuloksia. Tieteellisessä tekstissä 

suurimman osan lähteistä tulisi olla tuoreita (Kniivilä, Lindblom-Ylänne&Mäntynen 

2017, 131). Löysin aineistoksi yllättävän tuoreita tutkimuksia. Vaikka teoriat joihin 

tutkimukseni pohjautuu ovat tulleet tunnetuiksi jo useita vuosia sitten, on 

mielenkiintoista että esimerkiksi itseohjautuvuutta soitinopetuksessa ollaan alettu 

tutkia vasta viime vuosina.  

 

3.4 Tutkimusetiikka 

Työskennellessäni tämän työn parissa noudatin Opetus- ja kulttuuriministeriön 

asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK 2012) laatimaa eettistä 

ohjeistusta tieteenteosta. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu mm. rehellisyys, 

yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä. Hyvän tieteellisen käytännön ohjeilla 

pyritään pitämään tutkimus laadukkaana ja ennaltaehkäisemään epäeettisiä 

toimintatapoja (TENK 2012, 6). Otan huomioon muiden tutkijoiden aikaisemmin 

tekemän työn viittaamalla heidän julkaisuihinsa asianmukaisilla tavoilla. Tiede on 

kumuloituvaa eli pohjautuu aikaisemmalle tiedolle (Kniivilä, Lindblom-

Ylänne&Mäntynen 2017, 130). Lähdeviittauksilla siis osoitan minkälaiselle tiedolle 

käsitteiden määritelmät ja tutkimustulokseni perustuvat. 
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4 Tulokset  

 

4.1 Rakennustelineiden pystytys instrumenttiopetuksessa 

Kupers & van Dijk (2014, 17) väittävät, että musiikillinen oppiminen on 

transaktionaalinen, dynaaminen prosessi, jossa rakennustelineiden pystytys 

(scaffolding) on suuressa roolissa yhdessä itseohjautuvuuden kanssa. 

Rakennustelineopetuksessa oleellista ei ole pelkkä tehtävän suorittaminen, vaan se että 

oppilas saa työkaluja selvitä samantapaisesta ongelmasta seuraavalla kerralla (Kupers 

& van Dijk 2014, 19).  

Rakennustelineopetuksen kolmen päävaiheen lisäksi opettajan metodit on jaettu 

kuuteen osaan: palaute oppilaalle, vihjeiden antaminen, ohjeistus, selitysten tarkennus, 

mallin näyttäminen, ja kysymysten kysyminen (van de Pol & Beishuizen 2010, 7). 

Nämä keinot ovat tuttuja opetusmetodeja monelle soitonopiskelijalle. Kuten Mesiä 

(2017, 107) esittää, pop/jazz-musiikissa pidetään usein keskeisenä asiana oman tyylin 

löytämistä. Voidaan ajatella, että sellaisen löytyminen ei mahdollistu, jos opettaja tar-

joilee aina valmiiksi pureskellut materiaalit oppilaalle.  

Edellä mainitut opettajan keinot eivät kuitenkaan vielä riitä tehokkaaseen 

rakennustelineiden antamiseen. Lähestymistavassa olennaista on että opettaja joutuu 

räätälöimään tukensa oppilaan sen hetkiseen tasoon ja alkaa häivyttää itseään 

prosessista ajan myötä. (Van de Pol & Beishuizen 2010, 5.) Mikä tahansa oppilaan 

tukeminen ja opettaminen ei siis ole rakennustelineopetusta. 

Siebenalerin (1997) piano-oppilaille teettämässä tutkimuksessa parhaiten menestyivät 

oppilaat, jotka olivat aktiivisesti vuorovaikutuksessa opettajansa kanssa. Opettaja 

antoi kehitysehdotuksia oppilaalle hyvin usein. Tunneilla, joilla oppilas soitti 

yhtäjaksoisesti pidempiä aikoja, olivat oppimistulokset heikompia (Siebenaler 1997, 

17).  

Myös Duken (1999) laatima tutkimus kannustaa aktiiviseen vuorovaikutukseen 

soittotunneilla. Oppilaat jotka olivat suurimman osan tunnista aktiivisia toimijoita, 

menestyivät paremmin (Duke 1999, 305). Molemmissa edellämainituissa 

tutkimuksissa tutkittiin nuoria aloittelevia soittajia, ja vuorovaikutus opettajan ja 
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oppilaan välillä voi olla hyvinkin erilaista esimerkiksi taidekorkeakoulussa. Toisaalta 

esimerkiksi de Bruinin (2017, 92) tutkimuksessa, jonka hän teki 

musiikkikorkeakoulun jazzopiskelijoiden parissa, rakennustelineopetus oli 

luonteeltaan hyvin samanlaista. Kyseisen tutkimuksen kohteena oli jazz-likkien eli 

ennalta opeteltujen fraasien soveltaminen omaan käyttöön, ja tavoitteena oli parantaa 

oppilaan ongelmanratkaisukykyä ja metakognitiivisia taitoja. 

 

4.2 Itseohjautuvan oppimisen tukeminen 
musiikinopetuksessa 

Itseohjautuvuusteorian soveltamisesta musiikinopetuksessa on tehty vasta niukasti 

tutkimuksia. Evans (2015, 3) toteaa että tähän mennessä tehty tutkimus liikkuu aiheen 

ympärillä, mutta perustavanlaatuinen teos itseohjautuvuusteoriasta  

musiikinopetuksessa puuttuu. Kuten aiemmin on mainittu, ihmisellä on 

itseohjautuvuusteorian mukaan kolme perustarvetta; kyvykkyys, yhteisöllisyys sekä 

omaehtoisuus. Tämän teorian pohjalta voidaankin ajatella, että instrumenttiopettajaa 

tarvitaan vahvistamaan edellä mainittuja tarpeita tietoisesti osana opetusta. 

Musiikissa kyvykkyyden tunteella on motivoiva vaikutus, ja instrumenttiopettajan 

tehtävä olisi huomioida, miten saisi oppilaansa kokemaan itsensä osaavaksi. Liian 

vaikean tehtävän edessä oppilas monesti luovuttaa, jolloin kyvykkyyden tarve ei täyty. 

(Evans 2015, 4.) Yksilölliset erot voivat toki vaikuttaa teorian soveltamiseen 

käytännössä pop/jazz-pedagogiikassa. Toiset oppijat esimerkiksi antavat periksi 

nopeammin kuin toiset. Jotkut taas suorastaan janoavat tehtäviä, joiden eteen pitää 

nähdä todella paljon vaivaa.  

Kyvykkyyden tunteen vaikutusta soittamisessa ovat tutkineet myös Matthews & 

Kitsantas (2013, 7). Eräässä tutkimuksessaan he tarkastelivat orkesterin ja sen 

soittajien vuorovaikutusta ja havaitsivat, että johtajat, joiden huomio oli 

kehittymisessä ja siitä palkitsemisesta, saivat aikaan parempia musiikillisia tuloksia 

sekä positiivisemman ilmapiirin. Sen sijaan johtajat joiden huomio oli pelkästään 

päämäärän saavuttamisessa, eivät onnistuneet treenauttamaan orkesteria yhtä 

tehokkaasti, ja ilmapiiri oli soittajien mielestä huonompi. Pop/jazz-

instrumenttiopettaja voisi hyödyntää tätä tietoa esimerkiksi antamalla positiivista 

palautetta pienestäkin kehityksestä sen sijaan, että muistuttelisi oppilasta vain 
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puutteista ja siitä, mitä kaikkea olisi vielä osattava. 

Soittoa opiskelevaa oppilasta voi tukea itseohjautuvuusteorian näkökulmasta myös 

yhteisöllisyyden tarpeen ulottuvuudesta käsin. Oppimistilanteeseen liittyy usein paljon 

sosiaalisia verkostoja. Näitä muita ihmisiä voivat olla esimerkiksi opettaja, oppilaan 

vanhemmat, tai perheenjäsenet. (Evans 2015, 5.) Davidson, Howe, Moore ja Slobodan 

(1996) nuoriin soitto-oppilaisiin kohdistaman tutkimuksen mukaan parhaiten 

kehittyvillä oppilailla oppilaan vanhemmat olivat osallisena lapsensa 

soittoharrastuksessa (Evans 2015, 5). Tämän voidaan tulkita viittaavan siihen, että 

lapsi tarvitsee oppiakseen hänen tekemisistään kiinnostuneita ja aktiivisia vanhempia. 

Toisaalta vanhempien liiallinen kontrollointi saattaa alkaa viedä lapselta sisäistä 

motivaatiota. Voidaan myös kysyä, mikä merkitys teini-ikäiselle on sillä,  että hän voi 

harrastaa musiikkia täysin itsenäisesti ilman vanhempien puuttumista. Esimerkiksi 

Creech (2010, 15) on havainnut lukuisia eri tapoja, joilla vanhemmat voivat tukea 

lastensa soitonopiskelua. Kun pienemmillä oppilailla tukeminen voi olla jopa tuntien 

seuraamista, voi se olla teini-iässä muunlaista tukea kuten hyväksyvänä yleisönä 

olemista tai harjoitteluympäristön mahdollistamista (Creech 2010, 29).  

 

Taiteen perusopetuksen perusteissa (2017) mainitaan sekä omaehtoisuus että 

yhteisöllisyys. 2000-luvulla etenkin yhteissoitto on otettu merkittäväksi osaksi 

musiikinopiskelua musiikkiopistoissa. Sen lisäksi että pakolliset yhteissoittotunnit 

kehittävät oppilaiden musiikillisia taitoja, ne nähdään myös hyvänä mahdollisuutena 

tutustua samanhenkisiin lapsiin ja nuoriin sekä parhaillaan muodostaa myös uusia 

kaveriporukoita, joilla on yhteisiä musiikillisia intressejä. 

 

Yhteisöllisyyteen kuuluu luonnollisesti myös opettaja-oppilas-suhde (Evans 2015, 5). 

Opettaja ja oppilas muodostavat oman "tiimin", johon kuuluminen voi olla oppilaasta 

mielekästä ja näin ollen vahvistaa oppilaan itseohjautuvaa oppimista.  Evansin (emt) 

mukaan soittoharrastuksen alussa vuorovaikutuksessa tärkeintä on opettajan lämmin 

ja ystävällinen suhtautuminen oppilaaseensa, jotta voidaan edetä soittotaitojen 

hiomiseen keskittyvään vuorovaikutukseen.  
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5 Yhteenveto ja pohdinta 

5.1. Yhteenveto 

Tässä tutkielmassa tarkastelin itseohjautuvuutta pop/jazz-instrumenttiopetuksessa. 

Oman soittotyylin löytäminen edellyttää, että oppiminen on itseohjautuvaa, ja pereh-

dyin erityisesti siihen, kuinka pop/jazz-instrumenttiopettaja voisi tukea itseohjautuvaa 

oppimista.   

Vaikka itseohjautuvuusteoria ja siihen liittyvä rakennustelineopetukseen pohjaava pe-

dagoginen lähestymistapa kehitettiin jo useita vuosikymmeniä sitten, oli mielenkiin-

toista, kuinka vähän etenkin pop/jazz-tyylin instrumenttiopetusta oli tutkittu näistä nä-

kökulmista. Muutamassa tutkimuksessa mainittiinkin, ettei aihetta ole toistaiseksi 

juuri tutkittu, ja arveltiin että tulevaisuudessa tutkimus aiheen parissa lisääntyy var-

masti.  

Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme perustavanlaatuista tarvetta, jotka 

täyttyessään tuottavat hyvinvointia: kyvykkyys, yhteisöllisyys ja omaehtoisuus. 

Pop/jazz-instrumenttiopettajan tehtävä olisi ottaa huomioon suunnitellessaan opetusta, 

että oppilas kokee itsensä tarpeeksi usein osaavaksi, kokee olevansa osa yhteisöä, sekä 

tekevänsä itsenäisiä päätöksiä. Jos opettaja pystyy tukemaan näitä tarpeita, hän tukee 

todennäköisesti myös oppilaan itseohjautuvaa oppimista. 

Rakennustelineopetuksen näkökulmasta tärkeintä on, että oppilas oppii itse ratkomaan 

ongelmia, jolloin hänen metakognitiiviset taitonsa kehittyvät. Opettajan tulee olla hy-

vässä vuorovaikutuksessa ja aistia koko ajan, kuinka paljon oppilas tarvitsee tukea, ja 

milloin opettaja voi alkaa häivyttää itseään oppimisprosessista. Tällöin hän antaa koko 

ajan enemmän vastuuta oppilaalle, kunnes kyseinen tehtävä on suoritettu. Juuri tästä 

metodista käsin musiikillista oppimista olisi tarpeen tutkia lisää. Olemassa olevissa 

tutkimuksissa, joissa oltiin tutkittu opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta inst-

rumenttitunneilla, tultiin siihen tulokseen, että oppimistulokset ovat parempia silloin 

kun oppilaan ja opettajan välillä vallitsee aktiivinen ja dynaaminen vuorovaikutus.  
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5.2. Pohdinta 

 

Kuten tulokset osoittavat, itseohjautuvuusteorian määrittelemien psykologisten 

perustarpeiden tukeminen parantaa oppimistuloksia ja ohjaa oppilaan toimintaa 

itseohjautuvaan suuntaan. Aktiivinen ja dynaaminen vuorovaikutus vaikuttaa opettaja-

oppilas-suhteeseen sekä oppimistulosten että hyvinvoinnin kannalta suotuisasti.  

Viime aikoina kasvatustieteissä on tutkittu paljon sitä, kuinka paljon opettajan pitäisi 

antaa vastuuta oppilaalle, jotta opetus olisi mielekästä ja tehokasta. Tällä hetkellä 

tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että hyvä opetus on yhdistelmä monenlaisia 

lähestymistapoja. (Hasikou 2020, 2.) Usein myös erilaiset opetussuunnitelmat ja 

tavoitteet ohjaavat opettajan toimintaa ja pakottavat hänet kontrolloimaan oppimista 

jossakin määrin. Esiin nouseekin kysymys siitä, miten instrumenttipedagogiikassa 

voitaisiin ottaa huomioon sekä ulkoa määrätyt oppimistavoitteet että oppilaan sisäinen 

motivaatio ja itseohjautuvuus.  

Mestari-kisälli-opetuksella on saatu musiikissa paljon loistavia tuloksia (Hasikou 

2020, 2). Tyyliä ei siis ole syytä hylätä, vaan miettiä tarkkaan, milloin tällainen tyyli 

olisi opetuksen kannalta järkevää ja miksi. Esimerkiksi pienille soittajille mestari-

kisälli voi soveltua hyvin, kun vasta opetellaan motorisia toimia tietyn mallin mukaan. 

Sen sijaan pitkälle edenneille soittajille ja taitelijoille se ei enää sovi pop/jazz-

musiikissa, jossa arvostetaan erityisesti oman soundin löytämistä. Jossain vaiheessa 

soittouraa oppilaan on siis joka tapauksessa irrottauduttava opettajastaan, jos hän 

haluaa löytää oman äänensä ja tapansa olla muusikkona maailmassa. 

Muuttuvassa maailmassa myös sosikulttuuriset seikat ovat tehneet mestari-kisälli-

opetuksesta riittämätöntä useaan kontekstiin (Hasikou 2020, 2). Voi olla, että nykyään 

arvostetaan opetuksessa enemmän hyviä vuorovaikutustaitoja ja metakognitiivisten 

taitojen opettamista  sen sijaan, että siirretään arvokkaita tietoja ja taitoja oppilaalle 

keinolla millä hyvänsä.  

Koulutuksen paikka yhteiskunnassa on myös kokemassa murrosta, sillä se nähdään 

koko ajan enemmän “kuluttajan” eli oppijan ja veronmaksajan näkökulmasta, jonka 

olisi saatava rahoilleen vastinetta. On alettu ajatella, että oppilaalla on tarpeet, jotka 

opettajan tulisi palvelun tarjoajana kohdata. (Biesta 2005, 57.) Voi siis olla, että 
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ihmisten vaatimustaso on noussut myös hyvän vuorovaikutuksen suhteen opettajan ja 

oppilaan välillä.  

5.3. Luotettavuustarkastelu 

 

Tutkimuksen alussa minulle tuli yllätyksenä, kuinka vähän pop/jazz-

instrumenttipedagogiikkaa oli tutkittu itseohjautuvuusteorian ja 

rakennustelineopetuksen näkökulmasta. Osa saamistani tuloksista on  klassisen 

musiikin instrumenttipedagogiikan puolelta, ja osa käsittelee hyvin nuoria oppilaita, 

joten kaikki aineistoni tarjoamat tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa kaikkeen 

pop/jazz-instrumenttipedagogiikkaan. Niistä voi saada kuitenkin hyvän käsityksen 

siitä, minkälaisten pedagogisten ongelmien kanssa olemme tekemisissä. Kuten on 

mainittu, esimerkiksi itseohjautuvuusteoriassa määritellyt psykologiset perustarpeet 

ovat aina olleet ihmisellä samat ajasta ja paikasta riippumatta.  

Teoreettisen viitekehyksen luominen oli haastavaa, sillä samankaltaisia ilmiöitä oli 

tutkittu hieman eri nimillä ja eri teorioista käsin. Vaikutti siltä, että kaikki tutkijat ovat 

saman asian äärellä, mutta osa tutkii oppijalähtöisyyttä, osa itseohjautuvuutta ja osa 

sisäistä motivaatiota. Päätin kuitenkin pitäytyä itseohjautuvuudessa, sillä minua 

kiinnosti teorian määrittelemät ihmisen psykologiset tarpeet.  

5.4. Jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkimukseni lähti liikkeelle omasta kokemuksestani soittajana ja taiteilijana 

kehittymisestä, sekä pedagogisista lähestymistavoista, joita olen erilaisissa 

oppilaitoksissa vastaanottanut ja kokenut. Jatkossa minua kiinnostaisi suunnata 

tutkimustani enemmän taidepedagogiikkaa kohti. Usein musiikkioppilaitosten 

opetussuunnitelmat antavat tarkat raamit opetussisällöistä, mikä saattaa rajoittaa 

itseohjautuvaa oppimista ja taidepedagogiikan kehittämistä pop/jazz-opistoissa. 

Tuntuu että ainakin Suomessa lähes kaikissa oppilaitoksissa pop/jazz-pedagogiikka 

perustuu eri genrejen tyylinmukaiseen hallitsemiseen. Tämä on kuitenkin 

ymmärrettävää etenkin instrumenttipedagogiikkaan tähtäävissä opinnoissa. Oman 

soundin kehittäminen ja oman taiteen tekeminen jää kuitenkin liian usein 
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informaaleihin ympäristöihin sen sijaan, että sitä tuettaisiin alusta lähtien 

musiikkiopistoissa. Tässäkin on paljon kulttuurisia eroja. Ulkomailla opiskelleilta 

muusikkoystäviltä olen kuullut hyvin erilaista kokemuksita liittyen taiteilijuuteen 

instrumenttiopetuksessa. Voisi olla hyödyllistä ja kiinnostavaa tutkia esimerkiksi juuri 

kulttuurisia eroja liittyen pop/jazz-instrumenttiopintoihin. Minkälaisia ominaisuuksia 

arvostetaan pop/jazz-muusikossa?  

Muusikkona kasvamisessa koen tärkeäksi erilaiset kohtaamiset ja keskustelut 

erilaisten ihmisten kanssa. Soittotunneilla ajatteluni on usein avartunut, kun opettaja 

haastaa ajatteluani omilla, täysin päinvastaisilla ajatuksillaan jostakin asiasta. 

Tällaisista yhteentörmäyksistä syntyy usein jotain uutta. Olisi kiinnostavaa siis tutkia 

opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta pop/jazz-pedagogiikassa silloin, kun tähtäimenä 

on oppilaan taiteilijuuden kehittyminen. 
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