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1 Johdanto 

Populaarimusiikki on saavutettavampaa kuin koskaan aiemmin, sillä sosiaalinen me-

dia ja suoratoistopalvelut ovat tuoneet sekä aktiivisen että passiivisen musiikin kuun-

telun osaksi ihmisten arkea (esim. Väkevä 2006, 127) ja tähän on kiinnitetty huomiota 

myös mediassa (esim. McIntyre 2017; Vedenpää 2014). Konstruktivistisesta oppimis-

käsityksestä peräisin oleva ajatus oppijalähtöisestä oppimisesta on korostunut viime-

aikaisessa musiikkikasvatuksen tutkimuksessa ja koska nuoret kuuntelevat paljon mu-

siikkia, voi oppijalähtöistä oppimista toteuttaa musiikin oppiaineessa esimerkiksi opis-

kelijoiden valitseman musiikin käyttämisessä opetuksessa (esim. Tangney 2014, 266; 

Weimer 2013, 21). 

Populaarimusiikki näkyy ja kuuluu lukion musiikinopetuksessa, mutta sen musiikillis-

ten ominaisuuksien ja uusimman lukion opetussuunnitelman suhdetta ei ole vielä tut-

kittu. Tässä tutkielmassa tarkastellaan vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perus-

teiden pedagogista linjaa ja populaarimusiikin toimintatapoja ja tutkitaan, miten popu-

laarimusiikki palvelee opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita. Tutkimuksellinen 

haaste on se, että lukion opetussuunnitelman perusteet ei ole tieteellistä tutkimuskir-

jallisuutta, vaan opetushallituksen organisoiman työryhmän kokoama linjaus pedago-

gisista suuntaviivoista ja lukion oppimäärän sisällöistä (OPH). Haasteeseen liittyy 

myös se, että opetussuunnitelma esittää linjaukset ylätasossa, eikä konkreettisia toi-

minta- tai sisältöohjeita esimerkiksi musiikin oppiaineeseen anneta. Esimerkiksi mu-

siikkiteknologian rooli nousee esiin sekä musiikin oppiaineen yleisessä että yksittäis-

ten moduulien1 kuvauksissa, mutta teknologian käyttöä tai sen laatua ei täsmennetä 

(LOPS 2019). Opetussuunnitelman tavoitteet voi siis näennäisesti täyttää hyvin erilai-

silla musiikkiteknologian hyödyntämisen määrillä ja tavoilla.  

Tämä tutkielma on osa jatkumoa, jossa opetussuunnitelmia tarkastellaan jonkin tietyn 

tutkimuksellisen näkökulman kautta. Yhdistelmää lukion opetussuunnitelma ja popu-

laarimusiikki ei ole aiemmin tutkittu, joten tämä tutkielma valottaa aihetta uusimman 

lukion opetussuunnitelman osalta. Tutkielma etenee keskeisten käsitteiden – 

 
1 Moduuli-sana on otettu käyttöön vuoden 2019 lukion opetussuunnitelmassa. Edellisessä, vuoden 
2015 opetussuunnitelmassa, käytössä oli vielä kurssi-sana. 
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populaarimusiikki ja konstruktivismi – esittelemisellä, josta päästään tutkimuskysy-

mysten ja -asetelman jälkeen tuloslukuun. Tulosluvussa nivotaan yhteen opetussuun-

nitelman tavoitteiden ja populaarimusiikin työtapojen yhteistä maaperää, minkä jäl-

keen pohdintaluvussa jäsennetään tulosten laajempaa vertailua ja esitetään aiheita jat-

kotutkimukselle.  
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2 Keskeiset käsitteet 

2.1 Populaarimusiikki 

Populaarimusiikki-termin määritteleminen on tutkimuskirjallisuuden valossa haasta-

vaa, sillä termi kattaa suuren määrän musiikkia, eikä yksiselitteistä määritelmää voi 

tehdä. Aho ja Kärjä (2007) kirjoittavat toimittamassaan Populaarimusiikin tutkimus -

teoksessa, että populaarimusiikkia on tutkimuksessa totuttu määrittelemään suhteissa 

muihin musiikkeihin, esimerkiksi klassiseen musiikkiin, kansanmusiikkiin, maailman-

musiikkiin ja jazziin (Aho & Kärjä 2007, 10–11). 

Vaikka käsitteeseen kuuluva populaari-sana viittaa suosittuuteen, ei kaikki populaari-

musiikki-määritelmän alle lukeutuva musiikki ole massojen suosimaa (Aho & Kärjä 

2007, 11). Populaarimusiikki ei ole genre, vaan kattotermi monelle eri musiikkityy-

lille. Moninaisuuden takia termiä on vaikeaa määritellä tarkasti, mutta kattotermin alle 

kuuluvia musiikin muotoja yhdistävät erityisesti rytmisen kudoksen merkitys musii-

kissa sekä teosten tarkasteleminen kuulonvaraisesti, ei nuottikuvan pohjalta. Populaa-

rimusiikkiin liittyy myös ajatus siitä, että musiikissa on energiaa, joka saa nuorison 

sen avulla kiinnittymään heille tärkeisiin maailman ilmiöihin (Aho & Kärjä 2007, 9; 

Virkkunen 2020, 8–9). Green (2006) tuokin esiin, että juuri tästä syystä populaarimu-

siikkia ei toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina pidetty kouluopetukseen sopivana. 

Päättäjien ja auktoriteettien käsityksissä populaarimusiikki sai haitallisia konnotaati-

oita nuorten epäsopivaan elämään, sillä musiikki yhdistyi esimerkiksi kapinallisuu-

teen, seksuaalisuuteen ja huumeisiin. (2006, 5.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Musiikkiarkisto-tietokanta on erikoistunut 

populaarimusiikkiin erityisesti jazzin, bluesin, rockin, popin, hiphopmusiikin, iskel-

män, laulelman, tanssimusiikin ja viihdemusiikin osilta. Musiikkiarkisto esittelee po-

pulaarimusiikin määritelmää näin:  

”Populaarimusiikkia on vaikeaa määritellä, sillä se on – etenkin 
musiikillisen tyylin ja muodon suhteen – historiallisesti ja kulttuu-
risesti muuntuvaa. Musiikkiarkiston mukaan populaarimusiikki on 
pääosin laajoille markkinoille tarkoitettua musiikkia, jonka tekemi-
seen, tallentamiseen, levittämiseen ja kokemiseen käytetään mo-
dernia sähköistä teknologiaa ja jota määrittävät tyylien moni-
naisuus ja useimmiten vahvat rytmiset ainekset.”  
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(Musiikkiarkisto) 

Populaarimusiikki on alkanut levitä osaksi pohjoismaisia opetussuunnitelmia globaa-

lissa mittakaavassa varsin aikaisessa vaiheessa, 1970-luvulla (Kallio & Väkevä 2017, 

75–76). Musiikin historian mittakaavassa ajankohta on kuitenkin hyvinkin tuore, ja 

ennen institutionaalisen musiikinopetuksen alkamista musiikin oppimiseen on teki-

jöidensä keskuudessa kehittynyt informaaleja oppimistapoja. Informaali oppiminen 

määrittyy kontrastina formaalille oppimiselle, joka toteutuu institutionaalisessa koulu-

laitosjärjestelmässä (Green 2006, 8; Virkkunen 2020, 11–12). 

Green (2006) jäsentää musiikin informaalia oppimista niin, että siinä oppijat valitsevat 

musiikin itse, musiikkia opitaan ja kopioidaan korvakuulolta äänitallenteilta ja oppi-

minen tapahtuu itsenäisesti pienryhmässä. Lisäksi oppijat hyödyntävät aktiivisesti it-

selleen parhaiten toimivia oppimistekniikoita ja luovuus painottuu oppimisprosessissa. 

(Green 2006, 8.) Georgii-Hemming ja Westvall (2010) esittävät informaalin musiikin 

oppimisen niin, että siihen kuuluvat erityisesti kuuntelun, kokeilun ja esittämisen ko-

rostaminen (23). Perinteinen formaali kouluopetus on ollut painottunut enemmän toi-

sintamiseen ja opettajan vahvasti johtamaan oppimistilanteeseen, mutta kuten vuoden 

2019 lukion opetussuunnitelman perusteet osoittaa, muutosta on ainakin pyrkimysten 

tasolla tapahtunut merkittävästi.2  

Lukion opetussuunnitelman perusteissa mainitaan musiikin oppiaineen esittelysivulla, 

että musiikinopetuksessa tutustutaan maailmaan moniaistisesti ja etenkin kuulonvarai-

sesti ja että musiikkikäsitteiden merkityksiä opitaan kehollisesti musiikillisen toimin-

nan yhteydessä (LOPS 2019). Nuotit ja tabulatuurit mainitaan opetustavoista aivan 

viimeisenä, mikä sopii yhteen musiikin informaalin oppimisen toimintatapojen kanssa. 

Oppiainekuvauksesta on suoraan luettavissa informaalin oppimisen olennaisimpia työ-

tapoja, kuten yhdessä oppiminen, vuorovaikutus, yhteensovittaminen, yhteismusi-

sointi sekä musiikin hahmottaminen auditiivisten, visuaalisten ja motoristen kokemus-

ten kautta (LOPS 2019).  

Yhtenä informaalin oppimisen tavoitteena on kaventaa kuilua koulussa tapahtuvan op-

pimisen ja vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen välillä (Georgii-Hemming & Westvall 

 
2 Opetussuunnitelma edustaa pedagogisia pyrkimyksiä, eivätkä muutokset opetussuunnitelman tavoit-
teissa automaattisesti tarkoita muutosta käytännön opetuksessa.  
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2010, 28). Tämä sopii yhteen konstruktivistisen oppimisnäkemyksen kanssa, jossa ko-

rostetaan elinikäistä jatkuvaa oppimista. Musiikki on oppiaineena ja sosiaalisena il-

miönä hedelmällinen kohde informaalin ja formaalin oppimisen suhteen tutkimiselle, 

sillä musiikki on koulussa opetettavista aineista yksi ainoista, johon sitoudutaan tun-

netasolla koulun ulkopuolella (Virkkunen 2020, 14).  

2.2 Konstruktivismi 

Konstruktivistinen kasvatusfilosofia näkee oppimisen niin, että oppija suhteuttaa uu-

den tiedon jo osaamaansa asiaan, jolloin ymmärrys rakentuu vanhan ja uuden tiedon 

sovelluksena. Konstruktivismissa oppijan rooli nähdään passiivisen tiedon vastaanot-

tajan sijaan aktiivisena uuden ja vanhan tiedon yhteensovittajana. (Weimer 2013, 21;  

Georgii-Hemming & Westvall 2010, 27.) Konstruktivismin näkemys oppimisesta on 

vastakohta opettajakeskeiselle behavioristiselle oppimiskäsitykselle, jossa oppija vas-

taanottaa ja omaksuu valmista tietoa opettajan kautta (esim. Meronen 2016, 13).  

Konstruktivistista kasvatusfilosofiaa kehitti ensin Piaget (1896–1980), ja hieman myö-

hemmin Vygotsky (1896–1934) muotoili teoriasta omaa sosiokonstruktivistista ver-

siotaan. Erityisesti tästä Vygotskyn sosiokonstruktivistisesta teoriasta on ammennettu 

yhteisölliseen oppimiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyden tiedostamiseen 

opetuksessa (Mesiä 2019, 17). Käytännöllisellä tasolla konstruktivismin ajatuksia on-

kin opetuksessa hyödynnetty erityisesti pienryhmätyöskentelyn muodossa (esim. 

Weimer 2013, 21–22). Musiikinopetuksessa pienryhmätyöskentelyä voi toteuttaa esi-

merkiksi yhteismusisoinnissa, luovassa tuottamisessa tai esitelmän valmistamisessa.  

Piaget’n ja Vygotskyn ajatukset siitä, että lapsi oppii leikin kautta, tulivat hallitsevaksi 

käsitykseksi 1900-luvun aikana (Huhtinen–Hildén & Pitt 2018, 14–15). Vygotsky liit-

tää leikin merkityksellisyyteen erityisesti yhteistyötaitojen ja sääntöjen luontaisen op-

pimisen arvon (Huhtinen–Hildén & Pitt 2018, 15–16). Tämän päivän käsitys konstruk-

tivismista sisältää ajatuksen elinikäisestä oppimisesta, joten varhaisiän pedagogiikan 

lisäksi tutkimuksen kohteena musiikkikasvatuksen alalla on yhtä hyvin myös esimer-

kiksi ikäihmisten musiikkikasvatus (esim. Laes 2015; Helton 2020).  
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2.2.1 Oppijalähtöinen oppiminen 

Oppijalähtöisessä oppimisessa fokus siirtyy tietoa hallitsevasta ja sitä oppijoille siirtä-

västä opettajasta oppijan tapaan oppia (ks. esim. Weimer 2013; Tangney 2014; Coss 

2019; Mesiä 2019). Weimerin (2013) mukaan oppijalähtöinen oppiminen keskittyy 

opettamisen sijaan oppimiseen ja erilaisten oppijoiden ja oppimistapojen ymmärtämi-

seen (Weimer 2013, 15). Oppijalähtöinen oppiminen on osa konstruktivistista oppi-

misnäkemystä (Weimer 2013, 21; Meronen 2016, 13). 

Tutkijat eri aloilta määrittelevät oppijalähtöistä oppimista eri tavoin, eikä sillä ole it-

senäisen oppimiskäsityksen laajaa tunnustusta (Weimer 2013, 15–16; Mesiä 2019, 39–

40; Meronen 2016, 12). Teoria kuitenkin liittyy vahvasti konstruktivistisiin oppimis-

käsityksiin. Koska konstruktivismin ajatukset ovat laajalti käytössä moderneissa ope-

tussuunnitelmissa, ovat oppijalähtöisen oppimisen teemat myös saaneet näkyvyyttä. 

Konstruktivismia ja oppijalähtöistä oppimista yhdistäviä teemoja ovat esimerkiksi op-

pijoiden aktiivinen osallistaminen, ryhmätyö, tutkiva oppiminen, yksilöllisen ymmär-

tämisen rakentuminen ja aiemman tiedon hyödyntäminen uuden oppimisessa. 

(Weimer 2013, 21; Tangney 2014, 267.) 

Tangneyn mukaan oppijalähtöisyys on kaikkea pedagogista kirjallisuutta läpäisevä 

teema erityisesti 1990-luvulta eteenpäin (Tangney 2014, 266). Oppijalähtöisyys on 

olennainen osa konstruktivistista oppimisnäkemystä, sillä tiedon rakentuminen oppi-

jan lähtötason ja oppimistottumusten ja -tapojen mukaan liittyvät vahvasti yhteen. 

Tangneyn jäsennyksessä oppiminen on holistista, mutta esimerkiksi voimaantumisen 

ja emansipaation teemat kuuluvat enemmän humanistisen oppimistutkimuksen kuin 

konstruktivismin piiriin (2014, 267)3. Oppijalähtöisyyttä on tarkasteltu eri alojen ja 

opetettavien aineiden näkökulmista, mikä selittää termistön ja teorian moninaisuutta. 

Koska oppijalähtöinen oppiminen ei ole muotoutunut yhtenäiseksi oppimisen teori-

aksi, ovat siihen liittyvät termit keskenään erilaisia. Englanninkielisessä tutkimuskir-

jallisuudessa on käytetty termejä learner-centered teaching ja student-cent(e)red lear-

ning, suomenkielisessä kirjallisuudessa termejä oppijalähtöinen oppiminen, 

 
3 Biesta (2017) näkee emansipaation olevan yksi oppijalähtöisen oppimisen päätavoitteista ja kritisoi 
sen modernia tulkintaa artikkelissaan. Asetelma ja näkemysten erot kertovat teorian vakiintumatto-
muudesta ja sen aiheuttamasta monitulkintaisuudesta.  
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oppijakeskeinen oppiminen ja oppilaslähtöinen oppiminen. Tässä tutkielmassa termi 

oppijalähtöinen oppiminen on valittu käyttöön lähdekirjallisuutta mukaillen.45   

Oppilas- ja oppija-sanojen rinnakkainen käyttö tutkimuskirjallisuudessa liittyy oppija-

lähtöisyyden ajatukseen elinikäisestä oppimista (lifelong, lifewide learning) (Weimer 

2013, 36; Mesiä 2019, 39; Biesta 2012, 35). Oppilas-sanan yhteys koululaitostoimin-

taan rajaa pois koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen. Oppija-sana sopii oppija-

lähtöisen oppimisen periaatteisiin, koska se huomioi erilaiset oppija- ja oppimistilan-

teet mahdollisimman laajasti. 

2.2.2 Oppijalähtöisyyden kritiikkiä 

Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa oppijalähtöisyyden kuvauksissa käytetään 

termiä oppiminen, mikä liittyy teorian yleiseen luonteeseen keskittyä opettamisen si-

jaan oppimiseen. Englanninkielisessä kirjallisuudessa oppijalähtöisyyden teach-sanaa 

joudutaan perustelemaan enemmän, koska opettajan rooli poikkeaa perinteisestä be-

havioristisesta oppimiskäsityksestä. Oppijalähtöisen oppimisen kritiikki kohdistuukin 

usein opettajan uudenlaisen roolin ymmärtämiseen. 

Biesta (esim. 2012; 2017) on kritisoinut oppijalähtöisyyttä erityisesti opettajan roolin 

näkökulmasta. Hän näkee opettajan roolin muuttumisen tiedon välittäjästä oppimisen 

mahdollistajaksi olevan ristiriidassa erityisesti Rancièren näkemysten kanssa (Biesta 

2017, 65–66). Biestan mukaan teoksessaan The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons 

in Intellectual Emancipation (1991) Rancière argumentoi opettamisen, ei oppimisen 

puolesta (Biesta 2017, 66). Biesta näkee opettajan roolin pienentyneen modernin ajat-

telun myötä ja puhuu vanhan aseman palauttamisen puolesta. Biesta esittää, että oppi-

minen ei ole opettajasta riippuvaista ja että tiedon välittämisellä ja opettamisella on 

yhä keskeinen rooli oppimisessa. Tämä tulee näkyviin erityisesti silloin, kun oppija6 

ei ole innokas tai halukas oppimaan aktiivisesti ja itsenäisesti (Biesta 2017, 66–67). 

Musiikintunnilla opettaja kohtaa esimerkiksi tilanteita, joissa oppijaa täytyy 

 
4 Oppija-sanan käyttämiselle oppilas-sanan sijaan olisi perusteita myös tutkielman aiheen näkökul-
masta: koska lukiolaisia kutsutaan opiskelijoiksi eikä oppilaiksi, on oppija-sana parempi kuin oppilas.  
5 Oppijalähtöinen kuvaa paremmin opetuksen lähtötilannetta ja fokusta, oppijakeskeinen ei välitä sa-
malla tavalla opetuksen motivaatiota. 
6 Oppija-sana käytössä tämän tutkielman yhdenmukaisuuden takia (vrt. Biestan artikkelissa termi on 
student ~ oppilas/opiskelija). 
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aktiivisesti muistuttaa ja kehottaa harjoittelemaan jonkin soittimen soittamista. Jos 

tuntitehtävänä oleva soittoharjoittelu ei kiinnosta, ei ilman opettajan aktiivista roolia 

tapahdu oppimista. 

Myös Weimer (2013) kirjoittaa haasteista ymmärtää opettajan uudenlaista roolia. Kri-

tiikkiä on esitetty siitä, ettei ole reilua tai eettistä laittaa oppijoita oman onnensa nojaan 

uuden konseptin tai ongelman äärelle. Konstruktivistinen ratkaisu liittyykin nimen-

omaan lähestymistapaan: opettajan tehtävä on tukea oppimista, kun oppija kohtaa 

haasteita, ei ohjata tilannetta alusta alkaen. (Weimer 2013, 22–23.) Tämä ei tarkoita 

opettajan ohjaavan puheen tai luennoinnin poistamista, vaan sitä, että ohjauksen vuoro 

tulee vasta, kun oppija on ensin saanut itse tutustua aiheeseen.  

Oppijalähtöisyyttä on kritisoitu myös haastavuudesta soveltaa sitä eri oppiaineissa. 

Weimer (2013) kirjoittaa konstruktivismin kritiikistä, jota ovat esittäneet mm. luon-

nontieteiden, matematiikan ja tekniikan alan tutkijat ja opettajat. Näillä aloilla sosiaa-

lisesti konstruoitu tieto on haasteellista toteuttaa ja järjestää, sillä moniin kysymyksiin 

on olemassa absoluuttiset oikeat vastaukset. (Weimer 2013, 22.) Weimer tuo kuitenkin 

esiin, että onnistuneita esimerkkejä konstruktivistisista opetusmenetelmistä, esimer-

kiksi luonnontieteiden opetuksessa, on kuitenkin olemassa (Weimer 2013, 22–23). 
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3 Tutkimusasetelma 

3.1 Tutkimuskysymys 

Tutkimus keskittyy suomalaiseen musiikin lukio-opetukseen ja populaarimusiikin 

rooliin siinä. Tutkimustehtävän pohjalta on muodostettu kolme tutkimusprosessia oh-

jaavaa tutkimuskysymystä: 

1) Miten konstruktivistinen oppimiskäsitys ilmenee lukion opetussuunnitel-
massa? 

2) Millaisia viitteitä opetussuunnitelma antaa populaarimusiikin roolista musiikin 
oppiaineen sisältöihin? 

3) Miten populaarimusiikin lähestymistavat palvelevat konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen mukaisia tavoitteita musiikinopetuksessa? 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavoin vuoden 2019 lukion opetus-

suunnitelman perusteista välittyy konstruktivistinen oppimiskäsitys ja onko mu-

siikin oppiainekuvauksessa viittauksia populaarimusiikkiin. Kolmas tutkimus-

kysymys kääntää katseen opetussuunnitelmasta populaarimusiikin lähestymista-

poihin ja tavoitteena on selvittää, miten populaarimusiikki palvelee konstrukti-

vistista musiikinopetusta. Lähtöoletuksena on, että koska modernit opetussuun-

nitelmat painottavat oppijalähtöisyyttä ja koska populaarimusiikki on nuorten 

keskuudessa kuunnelluin musiikin muoto, musiikinopetukseen pitäisi olla mah-

dollista integroida populaarimusiikkia ongelmitta. Oletukseen liittyy ennakko-

ajatus populaarimusiikin yleisyydestä kouluopetuksessa, sillä aiheesta on tutki-

mustietoa usean vuosikymmenen ajalta (ks. Kallio & Väkevä 2017, 77). 

 

Tutkielman tarkastelukohteeksi on valittu uusin lukion opetussuunnitelma, sillä 

uuden opetussuunnitelman pyrkimyksenä on huomioida kasvatusalan ilmiöitä 

mahdollisimman relevantisti ja ajankohtaisesti. Lukio-opetus on valittu tarkas-

telun kohteeksi siksi, että oma erillinen opetussuunnitelma ja lukio-opiskelijoi-

den taidot ja niiden myötä pedagogiset mahdollisuudet musiikinopetuksessa 

muodostavat selvästi rajatun tutkimuskohteen.7  

 
7 Vrt. peruskoulun opetussuunnitelma, joka kattaa vuosiluokat 1–9 ja on siten varsin laaja pedagogi-
nen alue. 
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3.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

Tutkielman tutkimusmetodi on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Salmisen (2011) 

mukaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus liittyy erityisesti lähdemateriaalin ja tutki-

mustiedon tiivistämiseen: katsaus on tiivistelmä tiettyyn aihepiiriin ja sillä pyritään 

yleiskatsaukseen (Salminen 2011, 9). Salmisen mukaan tällainen tutkimusmuoto sopii 

esimerkiksi hypoteesien testaamiseen, kun selkeän tutkimuskysymyksen avulla voi-

daan hyvin rajata tutkimusta (Salminen 2011, 9). Tässä tutkielmassa systemaattisella 

kirjallisuuskatsauksella haetaan yleiskuvaa tutkimuskysymyksen avulla, eli tiivistävää 

esitystä siitä, miten populaarimusiikin traditiot ja työtavat sopivat yhteen uusimman 

opetussuunnitelman kanssa. Olennaisena lähdemateriaalina ovat siis vuoden 2019 lu-

kion opetussuunnitelma sekä populaarimusiikkia käsittelevä vertaisarvioitu tutkimus-

kirjallisuus 

3.3 Laadullinen tutkimus ja tutkimusprosessi 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa on hyödynnetty erityisesti laadullisia eli kvalitatiivisia 

tutkimuksia. Vertaisarvioidun tutkimuskirjallisuuden analyysi pyrkii ymmärtämään ja 

tiivistämään tutkimusasetelmaa ja saamaan aikaan päätelmän tutkimuskysymykselle. 

Tutkielman toisessa luvussa on esitelty sekä populaarimusiikin että konstruktivismin 

teoriaa aiemman tutkimuskirjallisuuden valossa. Tutkielman sisällöllisen viitekehyk-

sen runkona on substanssiteoreettinen lähestymistapa. Substanssiteoreettisesta näkö-

kulmasta tutkimus on edennyt niin, että aineistolle esitetään kysymyksiä ja lähtöole-

tuksia ja tutkitaan teoreettisen viitekehyksen kestävyyttä. (Juhila 2022.) Tutkielman 

tavoitteena ei ole varsinaisesti luoda uutta tietoa, vaan tuottaa tutkimuskysymyksen ja 

aineiston avulla johtopäätöksiä analysoidusta tutkimuskirjallisuudesta.  

Tutkimusprosessi on edennyt hitaasti jalostuen. Laadullisen tutkimuksen prosessille 

ominaisesti tutkimuskysymys on täsmentynyt aineistoa rajatessa vähitellen yleisestä 

yksityiskohtaiseen. Tutkielman aihe on tarkentunut tutkimuskirjallisuuteen perehtymi-

sen myötä. Erityisesti aineistollinen ”lumipallotekniikka” (snowballing technique) (ks. 

Gaunt & Treacy 2019, 7), jossa yhden tutkimustekstin lähdeluettelo johtaa uuden 
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aineiston äärelle, on auttanut rajaamaan ja tiivistämään tutkimusta. Tutkimustyö käyn-

nistyi vertailevasta ajatuksesta, jossa eri koulutusasteita, musiikkityylejä tai eri vuo-

sien tai vuosikymmenten opetussuunnitelmia olisi vertailtu keskenään. Opinnäytteen 

laajuusvaatimusten ja inhimillisen työtaakan nimissä rajaus spesifisti populaarimusiik-

kiin ja yhteen opetussuunnitelmaan oli kuitenkin perusteltu.  

Aineistoa on haettu Arsca-tietokannasta muiden muassa hakusanoilla ””lukio” AND 

”populaarimusiikki””, ’popular music” AND ”learning’” ja ”’learner centered” AND 

“music”’. Aineistoa on löytynyt sekä Taideyliopiston Arsca-palvelun että Helsingin 

yliopiston Helda-tietokannan kautta. Suuri osa tutkimuskirjallisuudesta on englannin-

kielistä, mutta analyysissa on suosittu aineistoa, joka on Suomesta, suomalaisten kir-

joittamaa tai alueellisesti mahdollisimman läheltä Suomea, koska tutkimus käsittelee 

suomalaista lukio-opetusta. Analysoitu tutkimuskirjallisuus on pääosin Suomesta, 

Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista.  

3.4 Eettiset kysymykset 

Tämä tutkielma noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa ohjeistusta hyvästä 

tieteellisestä käytännöstä, joka perustuu koko tiedeyhteisön vapaaehtoisuuteen noudat-

taa tutkimusetiikan periaatteita (TENK 2013, 4). Käytäntöön kuuluu olennaisesti se, 

että tutkimusta tekevät organisaatiot käsittelevät ja valvovat eettistä tieteentekemistä 

ja loukkausepäilyjä aktiivisesti omassa yhteisössään. Yksittäisen tieteentekijän koh-

dalla tutkimuksen eettisyys liittyy kaiken tutkimustyön rehellisyyteen (TENK 2013, 

4–5).  

Käytännön tasolla tutkimusetiikka koskee esimerkiksi käytetyn lähdemateriaalin asi-

anmukaista huomioonottamista niin, että tutkijoihin, heidän töihinsä ja saavutuksiinsa 

viitataan niille kuuluvin arvoin. Asianmukaisuus ja avoimuus liittyvät myös tutkimus-

tulosten julkistamiseen sekä mahdollisesta rahoituksesta raportoimiseen. (TENK 

2013, 6.) Tässä tutkielmassa tutkimusetiikka näkyy erityisesti analysoitavan aineiston 

valinnassa: vähimmäiskriteerinä on pidetty sitä, että tutkimusartikkelit ovat vertaisar-

vioituja. Lähdekriittisyyteen ja objektiivisuuden tavoitteeseen liittyy myös se, että teo-

reettista viitekehystä on haastettu, eli tutkimusaihetta käsittelevästä aineistosta on nos-

tettu esiin myös yleistä linjaa kritisoivaa tutkimuskirjallisuutta.  
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4 Tulokset ja johtopäätökset 

4.1 Lukion opetussuunnitelman perusteet ja konstruktivismi 

Kuten luvussa 2.2 on esitelty, pedagogisen tutkimuksen kohteena ja opetuksen kehit-

tämisen taustalla on viime vuosikymmeninä ollut konstruktivistinen oppimisnäkemys. 

Lukion opetussuunnitelman perusteista vuodelta 2019 välittyy konstruktivistinen lä-

hestymistapa heti dokumentin alussa, jossa oppimiskäsityksestä kirjoitetaan näin: 

”Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri 
muodoissa esitettyä dataa, informaatiota tai tietoa aikaisempien ko-
kemusten ja tietojen pohjalta. Hän kehittää ratkaisuja ja luo uuden-
laisia kokonaisuuksia yhdistäen tietoja ja taitoja uudella tavalla.”  

(LOPS 2019) 

Vaikka konstruktivismi-sanaa ei mainita, on tiedon rakentuminen aikaisemman tiedon 

pohjalta selvä indikaattori konstruktivistisesta oppimisnäkemyksestä. Konstruktivis-

miin liittyvät käsitteet oppimaan oppimisesta ja elinikäisestä oppimisesta myös näky-

vät lukion opetussuunnitelmassa: 

”Lukio-opinnoissa opiskelijaa ohjataan havaitsemaan käsitteiden, 
tiedonalojen ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä soveltamaan 
aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa. Näin kehittyvät myös 
jatkuvan oppimisen edellyttämät taidot. Oppimisprosesseistaan tie-
toinen opiskelija osaa arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaito-
jaan sekä toimia opinnoissaan vähitellen yhä itseohjautuvammin.” 

(LOPS 2019) 

Konstruktivistiseen ajatteluun liittyvä näkemys oppijalähtöisestä oppimisesta tulee 

myös ilmi opetussuunnitelman perusteista: 

”Lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen 
lähtökohtana ovat oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoit-
teet. Opiskeluympäristöjen kehittämisessä ja menetelmien valin-
nassa otetaan huomioon myös opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat 
ja edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset 
tarpeet sekä tulevaisuuden ja työelämän asettamat tarpeet.” 

(LOPS 2019) 
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Edellinen lainaus on tarkentavaa tekstiä otsikon Opiskeluympäristöt ja – menetelmät 

[sic] alla. Se on ilmaisultaan kiinnostava, sillä ensimmäisessä virkkeessä oleva oppi-

miskäsitys ei varsinaisesti tarkenna mitään.8 Kun otetaan huomioon, että opetussuun-

nitelman perusteissa oppimiskäsitystä on määritelty ainoastaan niin, että ”oppiminen 

on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta”, ei lainaus ole eri-

tyisen täsmällinen. Voisikin esittää, että opetussuunnitelman perusteet ei pyri täsmäl-

liseen tiedonvälitykseen, vaan osin sille riittää ääriviivojen vetäminen. 

Oppijalähtöinen oppiminen näkyy opetussuunnitelman perusteissa myös esimerkiksi 

siten, että omat käsittelyosionsa saavat saamelaiset ja saamenkieliset, romanit, viitto-

makieliset sekä huomiot sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuksista (LOPS 

2019). Jokaisen opiskelijan ainutlaatuisuutta ja taustaa pyritään ymmärtämään ja tur-

vaamaan ja tasa-arvo on keskiössä opetussuunnitelman tavoitteissa.  

Oppimiskäsityksen, -tavoitteiden ja opetuksen arvojen linjaaminen opetussuunnitel-

man perusteissa koskee kaikkia oppiaineita ja ne esitetään ennen lukion oppiainekoh-

taisia kuvauksia. On aiheellista olettaa, että konstruktivismiin pohjaavaa opetusta ja 

oppijalähtöistä oppimista on helpompi toteuttaa ilmaisua hyödyntävissä taitoaineissa 

kuin tietopohjaisissa reaaliaineissa, sillä esimerkiksi luonnontieteissä moniin kysy-

myksiin on täsmälliset oikeat vastaukset.9   

Vaikka konstruktivistiset ja oppijalähtöisen oppimisen teemat ja ajatukset ovat selvästi 

luettavissa opetussuunnitelman perusteista, ei näkemysten nimityksiä käytetä teks-

tissä. Lukion opetussuunnitelman perusteet esittää laajoja näkemyksiä ja abstrakteja 

ohjeistuksia, mutta teoreettisia ja tutkimuksellisia termejä ei ole haluttu ottaa mukaan. 

Tämä luo tilanteen, jossa teksti ei tyhjentävästi palvele ketään: opettaja ei saa käytän-

nön ohjeistusta esimerkiksi ohjelmiston tai soittimien käytön suhteen eikä tutkijalle 

välity konkretisoitua pedagogista linjausta.  

Musiikin oppiainekuvauksessa konstruktivistinen ideologia ei erityisesti korostu, 

mutta oppijalähtöinen oppiminen nousee esiin, varsinkin luovan ilmaisun muodossa. 

 
8 Oppimiskäsitys on yläkäsite, joka pitää sisällään eri ideologioita ja näkemyksiä. Tässä yhteydessä 
sana tarvitsisi tarkennuksen siitä, mihin oppimiskäsitykseen viitataan.  
9 Vrt. musiikin oppiaine, jossa esim. kuuntelutehtävän vastaukset voivat perustua täysin subjektiivisiin 
tulkintoihin kuullusta musiikista. 
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Musiikillinen ja muu taiteellinen ilmaisu mainitaan tekstissä moneen otteeseen. Oppi-

jalähtöistä oppimista tiivistää seuraava lainaus: 

”Musiikin opetuksen lähtökohtana ovat opiskelijoiden kokemukset 
ja musiikille antamat merkitykset. Omakohtainen musiikkisuhde 
vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä 
musiikillisen identiteetin kehittymistä.” 

(LOPS 2019) 

Vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteissa taide-sana mainitaan musiikin 

oppiaineen kuvaussivulla 13 kertaa (LOPS 2019)10. Tämä yhdistyy opiskelijan oman 

äänen löytämiseen ja kuulemiseen, luovaan tuottamiseen ja musiikinopetuksen syvem-

pään oppijalähtöisyyteen.  

Musiikin omakohtaisuus ja merkitys yksilölle sekä opiskelijan aktiivinen rooli oppi-

misprosessissa nousevat myös esiin tekstistä. Varsinaista leimallisesti konstruktivis-

tista pedagogista tekstiä musiikin oppiainekuvaus ei ole, vaan osio keskittyy musisoi-

misen ja musiikin oppimisen hyötyihin ja arvoihin. Oppiaineen kuvauksessa korostuu 

monitaiteisuus ja taiteidenvälisyys, mutta täsmällisiä musiikillisia osaamistavoitteita 

ei ole määritelty. 

4.2 Populaarimusiikki musiikin oppiainekuvauksessa 

Kuten luvussa 3.1 esitetään, tutkimustehtävän taustalla on oletus siitä, että populaari-

musiikin lähestymistavat mahdollistavat oppijalähtöisen oppimisen periaatteisiin no-

jaavan opetuksen. On kuitenkin kiinnostavaa, ettei lukion opetussuunnitelman perus-

teissa lue populaarimusiikista tai muista musiikkityyleistä mitään eksplisiittisesti, vaan 

opetettavia sisältöjä kuvaillaan laveasti. Oppiaineen kuvauksessa ei myöskään mainita 

opetuksessa käytettäviä soittimia, vaan tavoitteena on, että ”opiskelija kehittää edel-

leen musiikillista osaamistaan, kuten laulu-, soitto- ja kuuntelutaitoaan” (LOPS 2019). 

Opetussuunnitelmassa ei siis puhuta nimenomaisesti populaarimusiikista, joten 

 
10 Edellisessä, vuoden 2015 lukion opetussuunnitelman perusteissa taide-sana mainitaan musiikin op-
piaineen kuvauksessa viisi kertaa, mikä viittaa siihen, että musiikin oppiaineen ja oppijalähtöisen op-
pimisen roolia on haluttu kasvattaa (LOPS 2015). 
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yhtäläisyyksien löytämiseksi on opetussuunnitelmatekstiä verrattava populaarimusii-

kille ominaisiin työtapoihin ja piirteisiin.  

Musiikkiteknologian käyttö mainitaan useaan kertaan sekä oppiaineen yleisessä ku-

vauksessa, että moduulikohtaisissa kuvauksissa. Vaikka tämä ei suoranaisesti viittaa 

mihinkään musiikkityyliin tai aikakauteen, on teknologian ja musiikin yhdistäminen 

selvästi enemmän modernin populaarimusiikin kuin esimerkiksi klassisen musiikin tai 

kansanmusiikin ilmiö (esim. Korvenpää & Kärjä 2007; Kärjä 2007).  

Genre – globaali uteliaisuus (MU3) -moduulin kuvauksessa on keskeisiksi sisällöiksi 

kirjattu: 

• ”erilaiset musiikinlajit, musiikkityylit ja -kulttuurit sekä niihin 
kytkeytyvät merkitykset ja arvostukset 

• musiikkikulttuurit kulttuurin osana 

• monipuolinen työskentely erilaisten musiikkien kanssa” 

(LOPS 2019) 

Samat sanat – lajit, tyylit, kulttuurit – toistuvat muuallakin oppiaineen ja eri moduulien 

kuvauksissa, mutta niitä ei täsmennetä lainkaan ja aihesisällön rajaus jää laveaksi. 

Tämä toisaalta vapauttaa opetusta tiukasta sitovuudesta, mutta sisältää myös riskin 

valtakunnallisen musiikinopetuksen toisistaan poikkeavista aihepainotuksista. Opetta-

jan vastuuta musiikinopetuksen sisällöistä käsitellään tarkemmin luvussa 5.2.  

Musiikin oppiaineen yleisessä kuvauksessa on mainittu populaarimusiikkiin liittyviä 

käsitteitä ja ilmiöitä ja heti tekstin toisessa virkkeessä lukee, että musiikkiin tutustu-

taan ”etenkin kuulonvaraisesti” (LOPS 2019). Kuten luvussa 2.1 on esitelty, juuri kuu-

lonvarainen musiikin hahmottaminen ja oppiminen ovat oleellinen osa populaarimu-

siikin historiaa. 

Musiikinopetuksen välineistä ja tavoista kirjoitetaan:  

”Musiikkikäsitteiden merkitykset opitaan kehollisesti musiikilli-
sessa toiminnassa auditiivisten, visuaalisten ja motoristen koke-
musten kautta. Soivan äänimateriaalin lisäksi opetuksessa käyte-
tään muun muassa puhetta, liikettä ja kuvia sekä erilaisia kirjoitet-
tuja tekstejä, kuten nuotteja ja tabulatuureja.” 

(LOPS 2019) 
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Soivan äänimateriaalin hyödyntäminen opetuksessa liittyy kuulonvaraiseen oppimi-

seen ja osoittaa sitä, että teoreettinen lähestymistapa musiikinopetukseen ei ole uuden 

opetussuunnitelman tavoitteena. Se, että nuottien käyttö opetuksessa mainitaan esi-

merkinomaisesti ja rinnastettuna tabulatuurien kanssa, on selvä osoitus musiikin teo-

rian pienestä roolista. Tabulatuurien nostaminen valtakunnalliseen opetussuunnitel-

maan tukee populaarimusiikin käyttöä opetuksessa: vaikka tabulatuuri onkin alun pe-

rin klassisen musiikin notaatiojärjestelmä, on se nykyisin yleistynyt populaarimusiikin 

oppimisen työkaluna kitaristien ja basistien käytössä. 

Yhteismusisointi korostuu oppiaineen kuvauksessa ja siihen liitetään myös välinear-

voja kuten vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehittyminen (LOPS 2019). Yh-

teismusisointi ei sanana paljasta musisoinnin laatua tai tyyliä, joten jatkotutkimuksen 

tehtävänä olisi selvittää, millaista yhteismusisointia lukioissa tuoreen opetussuunnitel-

man alaisuudessa käytännössä harrastetaan. Jatkotutkimuksen aiheita esitellään enem-

män luvussa 5.4. 

Musiikin oppiaineen tavoitteisiin on kirjattu, että musiikinopetuksen avulla opiskelija 

pystyy syventämään ymmärrystään musiikista yhteiskunnallisena ilmiönä (LOPS 

2019). Populaarimusiikin näkökulmasta ajateltuna tämä liittyy luvussa 2.1 esiteltyyn 

ajatukseen siitä, että populaarimusiikki sisältää energiaa, joka saa nuorison kiinnitty-

mään ajassa vallitseviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.11 Yhteiskunnallinen ote välittyy 

muutenkin oppiaineen kuvauksessa, etenkin seuraavissa katkelmissa: 

”Musiikillinen ja muu taiteellinen työskentely antavat valmiuksia 
musiikilliseen kansalaisaktiivisuuteen, kulttuuriseen ja yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen sekä median ja ääniympäristön kriittiseen 
tarkasteluun.” 

– – 

"[opiskelija] osaa käyttää musiikillisia ja muita taiteellisia ilmaisu-
keinoja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen” 

(LOPS 2019) 

Populaarimusiikin juuret ovat blues-musiikin kautta yhdysvaltalaisessa kansalaisakti-

vismissa, joten on kiinnostavaa, että teemaa halutaan korostaa suomalaisessa 

 
11 Esitetty tulkinta ei ole ainoa mahdollinen, vaan kyseinen LOPSin tavoite voi käsittää laajasti myös 
esimerkiksi muusikon ammatin ja työnkuvan käsittelemisen opetuksessa. 
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opetuksessa. Populaarimusiikissa on esimerkkejä musiikin käytöstä kansalaisaktivis-

missa jo yli sadan vuoden ajalta ja tunnettuja esimerkkejä musiikin käytöstä yhteis-

kunnallisessa vaikuttamisessa ovat mm. Live Aid -tapahtuma sekä esimerkiksi Bob 

Dylanin ja Marvin Gayen kantaaottavat lauluntekstit ja esiintymiset. Erityisesti rap-

musiikilla on ollut historiallisesti merkittävä rooli yhteiskunnallisten epäkohtien esiin-

tuomisessa (esim. D´Urso 2017; Teitelbaum 2017). 

Edellä mainitut ilmiöt ja työtavat saavat vahvaa kaikupohjaa populaarimusiikin suun-

nalta ja perustelevat sen käyttöä kouluopetuksessa. Koska opetussuunnitelmassa ei 

kuitenkaan nimetä populaarimusiikia eksplisiittisesti, on yhtäläisyyksien vetäminen 

tulkinnanvaraista ja teoreettista. Seuraavassa luvussa populaarimusiikin hyödyntä-

mistä musiikinopetuksessa tarkastellaan sekä opetussuunnitelmasta löytyvien että sen 

ulkopuolelle jäävien työtapojen ja lähestymistapojen kautta. 

4.3 Populaarimusiikki konstruktivistisessa 
musiikinopetuksessa 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden ja tutkimuskirjallisuuden analyysin perus-

teella opetussuunnitelman perusteiden konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjau-

tuvia tavoitteita on mahdollista toteuttaa musiikinopetuksessa populaarimusiikkia työ-

välineenä käyttäen. Erityisesti oppijalähtöistä oppimista on mahdollista toteuttaa po-

pulaarimusiikin traditioista nousevilla toimintamalleilla. Populaarimusiikin ominais-

piirteitä, jotka sopivat yhteen konstruktivistisen musiikinopetuksen kanssa, ovat eten-

kin opiskelijoiden itse valitsema ohjelmisto, itsenäinen oppiminen, pienryhmätoiminta 

ja vuorovaikutustaitojen oleellinen rooli.  

Kuten edellisessä luvussa on tuotu esiin, lukion opetussuunnitelma pitää kuulonva-

raista musiikin oppimista hyvin tärkeänä asiana, sillä se on kirjattu oppiaineen kuvaus-

sivulle heti toiseen virkkeeseen (LOPS 2019). Tämä sopii yhteen populaarimusiikin 

oppimisen kanssa, sillä kuulonvarainen oppiminen liittyy siihen vahvasti (esim. Green 

2006, 8). Populaarimusiikin traditioissa elää vahvana ajatus siitä, että musiikki opetel-

laan mallista ja että äänitallenne on nuottikuvaa tarkempaa informaatiota opeteltavasta 

musiikista (Virkkunen 2020, 8–9). Lukion opetussuunnitelmassa musiikin oppiai-

neessa tällainen monimediaisuus näkyy siten, että opetuksen materiaaleina käytetään 

soivan äänen lisäksi kirjoitettuja nuotteja ja tabulatuureja (LOPS 2019). Soiva 
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äänimateriaali esitetään opetussuunnitelman tekstissä ensisijaisena, jonka jälkeen lue-

tellaan opetuskeinoina puhe, liike ja kuvat ja vasta viimeisenä kirjoitettu materiaali. 

Kuulonvarainen oppiminen tarkoittaa musiikinopetuksessa esimerkiksi sitä, että kap-

paleen laulumelodia tai sanat opitaan ulkoa kuuntelemisen ja toiston avulla. 

Kuulonvaraisen oppimisen lisäksi pienryhmätoiminta tukee sekä konstruktivistisia ta-

voitteita että populaarimusiikin lähestymistapoja. Populaarimusiikkia opettajaopiske-

lijoille opettaneen ja sitä tutkineen Allsupin (2011) mukaan pienryhmämusisointi eli 

bändisoitto kannattaa järjestää niin, että ryhmät valitaan satunnaisesti, ei opiskelijoi-

den toimesta. Tällöin ryhmätyötaitojen ja demokraattisuuden harjoitteleminen pääse-

vät parhaiten käytäntöön ja parhaassa tapauksessa ryhmätyöskentely opettaa tasa-ar-

voista päätöksentekoa. (Allsup 2011, 31.) Lukion opetussuunnitelman laaja-alaisen 

osaamisen osa-alueista vuorovaikutustaitoja ja eettisyyttä voi siis harjoittaa populaari-

musiikin yhtyesoitolla.12 

Opetussuunnitelman perusteisiin kirjattu luova tuottaminen edustaa oppijalähtöistä op-

pimista, sillä sen tavoitteena on rohkaista opiskelijaa ilmaisemaan itseään musiikin 

keinoin. Populaarimusiikin lähestymistavoin luovaa tuottamista voi toteuttaa esimer-

kiksi omien komppausvaihtoehtojen keksimisellä tuttuun kappaleeseen tai kokonaan 

oman kappaleen tekemisellä, pienryhmässä tai itsenäisesti.  

Opiskelijoiden valitseman musiikin käyttäminen opetuksessa tukee oppijalähtöistä op-

pimista ja oletettavasti myös motivoi opiskelijoita soitto- tai laulutehtävän harjoittele-

miseen. Koska populaarimusiikki kattaa alleen valtavan määrän erilaista musiikkia, 

voi sen avulla musiikinopetuksen ideaalitilanteessa tuoda esiin eri maiden, tyylien ja 

tekijöiden musiikkeja. Tämä sopii yhteen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteiden kanssa, joista erityisesti globaali- ja kulttuuriosaamisen osa-alueet liitty-

vät populaarimusiikin mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen (LOPS 2019).   

  

 
12 Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet koskevat kaikkia lukion oppiaineita ja ne käsittävät osaamisen, 
joka liittyy opiskelijan yleissivistykseen, hyväksi ihmiseksi kasvamiseen, kestävän tulevaisuuden ra-
kentamiseen sekä jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyystaitoihin (OPH).  



 19 

5 Pohdinta 

5.1 Tulosten tarkastelua 

Suositulla ja erityisesti nuorten suosimalla populaarimusiikilla näyttää olevan perus-

teltu asema tämän päivän musiikinopetuksessa, sillä se tarjoaa keinoja sekä konstruk-

tivistiseen opetukseen että opiskelijoita motivoivan musiikin käyttämiseen opetuk-

sessa. Esimerkiksi kansanmusiikin, klassisen musiikin tai jazzin opetuskäytössä pys-

tyy varmasti toteuttamaan opetussuunnitelman konstruktivistisia tavoitteita, mutta ole-

tettavasti syy populaarimusiikin suosioon on motivaatiossa. Kynnys opetella uusia 

motorisia malleja uuden instrumentin kanssa tai esiintyä yhtyeessä on tutun tai par-

haassa tapauksessa oman suosikkimusiikin parissa lähtökohtaisesti matalampi kuin 

vieraan tai etäiseltä tuntuvan musiikin parissa.  

Musiikkityylejä, niiden ominaispiirteitä ja soveltuvuuksia musiikinopetukseen voisi 

tutkia ja vertailla perusteellisestikin, mutta tämän tutkielman tavoitteena ei ole asettaa 

musiikkityylejä keskinäiseen vertailuasetelmaan. Populaarimusiikille tyypillisenä työ-

tapana aiemmin esitelty pienryhmä- eli bändisoitto ansaitsee kuitenkin pienen tarken-

nuksen. Allsup (2011) kirjoittaa keinoista, joilla länsimaiseen taidemusiikkiin erikois-

tuneet muusikot voivat opettaa populaarimusiikkia heille jo tuttujen työtapojen avulla. 

Allsup esittää, että populaarimusiikille olennainen pienryhmämusisointi ei ole klassi-

sen musiikin harrastajille uusi tai erikoinen, sillä länsimaisen taidemusiikin traditiossa 

kamarimusiikki on pitkään ollut hyväksi havaittu tapa harjoitella itsenäistä soittamista 

ja vastuunottoa sekä ryhmässä toimimisen ja toistensa opettamisen taitoja. (Allsup 

2011, 31.) Allsup tuo esiin yleisen ajatuksen siitä, että klassisen musiikin ja populaa-

rimusiikin välillä olisi syvä kuilu, mutta hänen mukaansa ennakkoluulo johtuu vain 

käytännön kokemuksen puutteesta (Allsup 2011, 30–31). Kaikessa opetuksessa myön-

teisten oppimiskokemusten tarjoaminen on tärkeää ja siksi klassisen musiikin traditi-

osta populaarimusiikin traditioihin tutustuessa on tärkeää aloittaa yhteiseltä maape-

rältä, esimerkiksi kuunteluesimerkkien ja mielipiteiden vaihdon muodossa (Allsup 

2011, 32–33). 

Tämän tutkielman tuloksia tarkastellessa on myös syytä huomioida se, että konstruk-

tivistiseen oppimiskäsitykseen nojaavista populaarimusiikin työtavoista kaikki eivät 

sovellu kaikille oppijoille. Esimerkiksi lukion opetussuunnitelmassa esiin nousevat 
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oppimaan oppimisen taidot ja populaarimusiikin traditioista nouseva itsenäinen oppi-

minen eivät automaattisesti sovellu esimerkiksi peruskoulun nuorimmille oppilaille. 

Itsenäisessä oppimisprosessissa oppijan täytyy osata tunnistaa omat taitonsa ja kehi-

tyskohteensa, mutta alaluokkalainen ei välttämättä vielä kykene tällaiseen hahmotta-

miseen kaikilla opetuksen osa-alueilla. Populaarimusiikki soveltuu hyvin myös perus-

koulun musiikintunneille, mutta vanhempien oppijoiden kanssa tyylille ominaisia työ-

tapoja voi käyttää perusteellisemmin.  

5.2 Populaarimusiikin haasteet ja opettajan vastuu 

Opettajalla on suuri vastuu musiikinopetuksen sisällöistä ja sujuvuudesta. Lukion ope-

tussuunnitelman perusteissa ei mainita musiikkityylejä eksplisiittisesti, vaan opetetta-

via sisältöjä kuvaillaan laveasti niin, että opettaja voi mieltymyksensä mukaan soveltaa 

opetusta. Laveat raamit tarjoavat opettajalle pedagogisia vapauksia, mutta ne voivat 

myös tuottaa laajuudeltaan ja monimuotoisuudeltaan hyvin erilaisia oppimissisältöjä 

eri opettajien käsittelyssä. Esimerkiksi pakollinen musiikin moduuli Intro – kaikki soi-

maan (MU1) voi painottua jossain yhteydessä jossain päin Suomea musiikin kuunte-

luun ja musiikin rooliin yhteiskunnassa, toisessa yhteydessä toisaalla esimerkiksi mu-

siikin tekemiseen ja ilmaisuun (LOPS 2019). Valtakunnallisen opetussuunnitelman li-

säksi onkin käytössä paikallisia opetussuunnitelmia, joissa oppi- ja aihesisältöjä voi-

daan tarkentaa. Paikallinen opetussuunnitelma voi olla joko useamman koulun käsit-

tävä alueellinen opetussuunnitelma tai yksittäisen koulun oma paikallinen opetussuun-

nitelma. (OPH.) 

Kuten luvussa 2.1 on jäsennetty, populaarimusiikki on sekä aikansa suosittua uutta 

musiikkia että myös menneiden vuosikymmenten musiikkia. Vaikka tämän päivän 

opetuksessa olisi populaarimusiikkia sisällytettynä, ei sisältö automaattisesti ole uu-

sinta musiikkia. Populaarimusiikin määrä on kasvanut 1900-luvun jälkimmäiseltä puo-

liskolta eteenpäin räjähdysmäisesti ja jos opettajan into omaksua uutta musiikkia tai 

musiikillisia ilmaisutapoja ei pysy kehityksen perässä, muodostuu opiskelijoiden ja 

opettajan välille kommunikaatiomuuri. Väkevä kirjoittaa, että on mahdollista, ettei 

opiskelijoitaan selvästi vanhempi opettaja välttämättä ymmärrä uutta teknologiaa, jota 

nuoret osaavat käyttää sujuvasti (Väkevä 2006, 127–128). 2020-luvulla musiikinopet-

tajaksi valmistuva henkilö on kuitenkin todennäköisesti täysin sinut yleisimpien 
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musiikkiteknologisten apuvälineiden käytössä, joten kommunikaatiomuuri tuskin on 

enää yhtä suuri kuin suurta digiloikkaa ympäröineinä vuosina. Tähän vaikuttaa suu-

resti se, että uusissa opetussuunnitelmissa nostetaan esiin digitaalisia opetus- ja oppi-

misvälineitä ja niiden käyttöä harjoitellaan myös opettajankoulutuksessa (esim. LOPS 

2015; LOPS 2019).  

Kuten Musiikkiarkiston listauksesta luvussa 2.1 näkyy, pelkästään populaarimusiikin 

lajityyppien yläkäsitteitä on paljon. Alagenrejen valikoima on valtava, joten vaikka 

opettaja pyrkisikin huomioimaan oppilaiden musiikkimieltymyksiä, on kaikkia mah-

dotonta miellyttää (esim. Väkevä 2006, 128). Oppijalähtöisen oppimisen kritiikki liit-

tyykin usein juuri siihen, että jos oppijoille annetaan liikaa valtaa vaikuttaa opetuk-

seen, on opetussuunnitelman tavoitteita vaikeaa saavuttaa. Tästä syystä opettajan on 

pidettävä kiinni opetuksen punaisesta langasta ja annettava oppilaille päätäntävalta sel-

laisissa tilanteissa, joissa eri valintavaihtoehdot eivät vaikuta rajoittavasti opetuksen 

kokonaiskuvaan. 

Opettajan ja opiskelijoiden välille saattaa rakentua kommunikaatiomuuri myös tyylil-

listen seikkojen takia. Esimerkiksi 1960-luvun kitaravetoista rockia ja sen merkitystä 

populaarimusiikin myöhemmässä historiassa ylistävä opettaja saattaa kohdata opiske-

lijoita, joille kyseisen musiikin muotokieli on täysin vieras (esim. Väkevä 2006, 128; 

Green 2006, 7). Populaarimusiikki ei ole automaattinen ratkaisu musiikinopetuksen 

oppijalähtöisyyteen: Vaikka kevyen musiikin historia ei olekaan yhtä pitkä kuin vuo-

sisatoja vanhalla länsimaisella taidemusiikilla, voi populaarimusiikin opetuksessa sor-

tua yhtä lailla esteettiseen ”tärkeiden” ja ”laadukkaiden” teosten opettamiseen.13 

Vaikka populaarimusiikki motivoisi opiskelijoita uuden asian opetteluun, ei opettaja 

saa antaa opiskelijoiden pysyä vain näiden musiikillisella mukavuusalueella. Musii-

kinopetuksen tehtävä on tutustuttaa opiskelijoita musiikin eri tyyleihin ja muotoihin ja 

tämä lukee myös opetussuunnitelmassa musiikin oppiaineen kuvauksessa yhtenä ta-

voitteena (LOPS 2019). Opettajan vastuu liittyy siis myös siihen, että tuttua ja uutta 

käsitellään opetuksessa sopivassa suhteessa. 

Informaali ja oppijalähtöinen oppiminen voivat olla musiikinopetuksen tavoitteita, 

mutta koulu on kuitenkin aina jossain määrin formaali ympäristö ja opettaja vastuussa 

 
13 Vrt. esteettinen musiikkikasvatusfilosofia 
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opetuksen suunnittelusta. Georgii-Hemming ym. (2010) kirjoittaa Ruotsin musiikin-

opetuksen haasteesta toteuttaa oppijalähtöistä opetusta kokonaisvaltaisesti. Vaikka 

opettajien tavoitteena on käyttää opetuksessa oppilaiden ”omaa” musiikkia, paljastavat 

tutkimukset, etteivät oppilaat koe omien musiikillisten maailmojensa edustuvan ope-

tuksessa. (Georgii-Hemming & Westvall 2010, 22.) Vaikka musiikinopetusta on vuo-

sikymmenten saatossa lavennettu käsittämään monipuolisesti eri musiikkityylejä, ei-

vät kaikki oppilaat koe tulevansa huomioiduksi mieltymystensä suhteen.  

Populaarimusiikin informaalissa opetuksessa opiskelijan ääni ja toiveet pyritään huo-

mioimaan mahdollisimman hyvin ja vaikka teoreettisessa ideaalitilanteessa opettaja 

on oppimisprosessissa opiskelijan ohjaaja tai neuvonantaja, ei käytäntö kuitenkaan 

täysin taivu tällaiseen vapauteen. Opettajan on tunnettava tunneilla käytettävät kappa-

leet, jotta esimerkiksi kappaleen sisältö ei osoittaudu haitalliseksi tai siitä käytävä kes-

kustelu epäasialliseksi (ks. Allsup 2011, 32–33). Konstruktivismin ja oppijalähtöisen 

oppimisen kritiikissä on nostettu esiin, että opetuksesta tulee epäkoherenttia, jos oppi-

jat saavat itse ehdottaa opiskeltavat sisällöt ja että opettajan täytyy tasa-arvon nimissä 

kuunnella kaikkien ehdotuksia yhtä paljon. Tämä ei kuitenkaan ole oppimiskäsityksen 

tarkoitus, vaan opettajan vastuulla on pitää opetus aihepiirin sisällä ja käyttää soveltu-

via oppimistekniikoita hyväkseen. (Weimer 2013, 22–23.) 

Musiikinopettajan työhön liittyy paljon vastuita sekä käytännön pedagogiikan tasolla 

että laajemmin opetuksen suunnittelun tasolla. Ongelmatilanteessa kokematon opet-

taja voi kääntyä ylimmän ohjaavan aineiston, valtakunnallisen opetussuunnitelman, 

puoleen mutta yksityiskohtaisia ja konkreettisia ohjeita ei löydy. Opettajan vapaus 

määritellä opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuksesta itse on rohkaisevaa ja perus-

tuu luottamukseen opettajan ammattitaidosta, mutta tiukassa paikassa pelkkä ideologia 

ei riitä. Musiikinopettajan ammattitaitoon kuuluu siis täyttää itsenäisesti opetussuun-

nitelman laveita ääriviivoja oman näkemyksensä mukaan mutta myös pitää huolta 

siitä, että opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat opetuksessa. 

On tärkeää nostaa esiin, että kyse on opetussuunnitelman perusteista, mikä itsessään 

viittaa siihen, ettei tekstin ole tarkoituskaan olla tyhjentävä vastaus musiikinopetuksen 

suunnitteluun ja sen haasteisiin. Opetussuunnitelman perusteet esittää laveat raamit, 

perustuksen, jolle varsinainen opetus rakennetaan. 
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5.3 Luotettavuustarkastelu 

Tämän tutkimustyön käynnistivät omakohtaiset kokemukset ja uteliaisuus aihetta koh-

taan. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekan (2006) mukaan tutkimuksen tekemisessä ute-

liaisuus on oletuslähtökohta, mutta skeptisyys on pidettävä mielessä. Tätä skeptisyyttä 

saa ylläpidettyä helposti asettamalla itselleen, aineistolleen ja omalle tekstilleen miksi-

kysymyksiä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tämän tutkielman teossa 

miksi-kysymykset ja reflektio on kohdistettu erityisesti populaarimusiikin aseman ar-

viointiin, jotta tutkimuksen näkökulma ei liikaa korostaisi yhden musiikkityylin arvoja 

tai merkitystä.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda katsaus yhteen opetussuunnitelmaan, popu-

laarimusiikkiin ja näiden yhteiseen musiikinopetukselliseen maaperään. Tutkimus-

työtä on helpottanut se, ettei velvoitetta tieteelliselle läpimurrolle ole, vaan pelkkä kat-

saus riittää.  

Saaranen-Kauppinen ym. kirjoittaa, että tutkimuksenteossa on ymmärrettävä, että toi-

nen tutkija voi saada samasta aineistosta erilaisen tuloksen (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Tässä tutkielmassa johtopäätös siitä, että populaarimusiikki palve-

lee lukion opetussuunnitelman perusteiden konstruktivistista oppimiskäsitystä voisi 

toisin perustelemalla olla tyystin eri, sillä sanoja populaarimusiikki tai konstruktivismi 

ei mainita opetussuunnitelmatekstissä lainkaan. Tutkimuskirjallisuuden valossa vede-

tyt johtopäätökset ovat perusteltuja, mutta läpinäkyvyyden vuoksi tämä tulkinnallinen 

ulottuvuus on tärkeää tuoda esiin. 

5.4 Jatkotutkimusaiheet 

Kuten luku 5.2 jäsentää, opettajalla on suuri vastuu opetuksen toteutuksesta sekä käy-

tännön oppitunnin että opetussuunnitelman perusteiden pedagogisten tavoitteiden ta-

solla. Jatkotutkimukselle on aihetta erityisesti haastattelututkimuksen muodossa. Tut-

kimuksella on syytä kartoittaa sekä sitä, miten opetussuunnitelman tavoitteet toteutu-

vat käytännössä että sitä, miten opettajat käyttävät populaarimusiikkia opetuksessaan. 

Varsinkin jälkimmäinen tutkimusaihe sisältää runsaasti näkökulmia: Kuinka paljon 

populaarimusiikkia on suhteessa muihin musiikkityyleihin? Kuinka paljon musiikki-

teknologiaa opetuksessa käytetään? Vaikuttaako opettajan oma erikoisala 
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musiikkityylien painotuksiin opetuksessa? Miten peruskoulun opettajan käyttämät pe-

dagogiset keinot populaarimusiikin opetuksessa eroavat lukio-opettajan opetuksesta? 

Uusin lukion opetussuunnitelma tarjoaa yhden aineistotekstin lisää opetussuunnitel-

miin keskittyneeseen musiikkikasvatuksen tutkimukseen. Jatkotutkimuksessa voisi 

kartoittaa populaarimusiikin roolia aiemmissa opetussuunnitelmissa ja tutkia, miten 

musiikkityyli on näkynyt tai käynyt ilmi eri vuosikymmenien opetussuunnitelmien pe-

rusteissa. Erityisesti konkretian taso – musiikkityylit, ohjelmistot, soittimet – on kiin-

nostava tekijä opetussuunnitelman tavoitteissa. 
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