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EPÄMUODOLLISEN OPPIMISEN JA 
POPULAARIMUSIIKIN HYÖDYNTÄMINEN 
MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETUKSESSA

Musiikki  kehittyy,  mutta  kehittyykö  musiikin  opetus  sen  myötä?  Voiko  musiikin  perusteiden
opiskelu olla hauskaa? Tämä työ pyrkii selventämään näitä kysymyksiä herättämällä ajatuksia
käytännönläheisestä  musiikin  perusteiden  oppimisesta  epämuodollisen  oppimisen  keinoilla.
Epämuodollista oppimista tapahtuu aina, kun ihminen astuu kotoaan ulkomaailmaan. Jotakin
uutta  imeytyy  meihin  aivan  huomaamatta.  Muodollisessa  ympäristössä  eli  oppilaitoksissa
voidaan  kuitenkin  jossain  määrin  soveltaa  tätä  automaattista  asioiden  omaksumista,  jonka
avainasemassa on tekeminen ennen analysoimista. Juuri kuten käytäntökin on syntynyt ennen
teoriaa.

Amerikkalaisen musiikin professorin Peter Websterin mukaan epämuodollinen oppiminen lähtee
tarpeesta. On tarve ja halu oppia jotakin sellaista, joka on itselle hyödyllistä ja mielekästä. Tämä
toimii alkusysäyksenä sille, että aletaan kerätä tietoa ja kehittää omaa osaamista. Nykynuoriso
elää populaarikulttuurin ja -musiikin keskellä ja kokee sen usein läheisemmäksi kuin klassisen
musiikin,  jonka  ympärille  musiikin  opetus  Suomessa  on  perinteisesti  rakentunut.  Musiikin
muodollinen opiskelu ei tunnu enää niin kiinnostavalta, sillä edelleenkin oppilaitokset keskittyvät
lähinnä  vanhan  musiikin  opetukseen  vanhoilla  tutuilla  opetusmetodeilla.  Tie  musiikin
opiskelijasta ammattilaiseksi  tai  itsenäiseksi  musiikin harrastajaksi  on monesti  pitkä ja usein
myös  kaukana  siitä,  mitä  varsinainen  käytännön  tekeminen  lopulta  on.  Nuori  ja  miksei
vanhempikin  opiskelija  haluaa  oppia  itselleen  tärkeistä  asioista  ja  sisällyttämällä  musiikin
perusteiden opiskeluun myös popuulaarimusiikkia päästään ainakin piirun verran lähemmäksi
tätä tavoitetta. 

Populaarimusiikki  on olemassa, halusimme sitä tai  emme. Tässä työssä pyritään löytämään
keinoja  siihen,  kuinka  musiikin  perusteiden  opetus  voisi  hyötyä  popkulttuurista  ja  siihen
läheisesti  sidoksissa  olevasta  epämuodollisesta  oppimisesta.  Yksi  hyvä  metodi  on  ottaa
mukaan opetukseen oppilaiden omaa ohjelmistoa tai muuta heille tuttua musiikkia rakentamalla
oppitunteja tämänkaltaisen materiaalin ympärille ja hyödyntämällä opetuksessa keinoja, joilla
muodollista koulutusta vailla olevat muusikot ovat taitonsa hankkineet.
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UTILISATION OF INFORMAL LEARNING AND 
POPULAR MUSIC IN TEACHING OF THE 
FUNDAMENTALS OF MUSIC

Music is constantly evolving but is the field of teaching doing the same? Could it possibly be fun
to learn the fundamentals of music? This thesis is trying to clarify these questions by awaking
thoughts about more practical learning of the fundamentals of music by the means of informal
learning.  Informal  learning  occurs  every  time  when  a  person  sets  his  foot  out  the  door.
Something new is absorbing into us unnoticed. It is somewhat possible to apply this automatic
learning of things. Doing before analyzing is in the key position. Just like practice has always
existed before theory. 

Peter Webster, an American professor of music, has said that informal learning starts when a
person has a need or a will to acquire a new skill or information, a skill that a person finds useful
and interesting. This of course requires a subject of interest which needs developing. Young
people today live surrounded by popular culture and music which they often feel more familiar to
themselves than classical music is. And it is precisely classical music that teaching in formal
institutions  is  traditionally  based  on.  Therefore  formal  studying  of  music  is  no  longer  very
interesting to many people.  A person wants to learn about things close to him and making
popular music a part of the curriculum is taking us one step closer to this goal.

Popular music exists no matter if we want it or not. That is why it is important to find means for
traditional teaching of music to benefit from popular culture and informal learning. One good
method might be to build lessons around pupils' own material which they are interested in and
taking advantage of the ways that popular musicians have acquired their skills.
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1 JOHDANTO

Tämän  opinnäytetyön  aihe  sai  alkunsa  omista  kokemuksistani  niin  musiikin

opiskelusta  kuin  sen  opettamisestakin.  Olen  taustaltani  osaksi  itseoppinut,

osaksi muodollisesti kouluttautunut ja saanut opetusta sekä rytmimusiikin että

klassisen musiikin eri osa-alueilta. Opettajuuteni on vasta aluillaan, mutta olen

kuitenkin tietoinen siitä mitä monen oppilaitoksen seinien sisällä tapahtuu ja ei

tapahdu.  Kokemukseni  mukaan  opetuksen  kenttä  on  hyvin  kirjava  niin

sisällöltään  kuin  laadultaan  eikä  aina  korreloi  nykypäivän  lasten  ja  nuorten

vapaa-ajan  musiikkiharrastuksen  kanssa.  Musiikin  opiskelu  koetaan  usein

tylsäksi  ja  irralliseksi  oppilaitosten  ulkopuolella  tapahtuvasta  musiikillisesta

enkulturaatiosta.  Enkulturaatiolla  tarkoitetaan  jonkin  kulttuurin,  tässä

tapauksessa  musiikin  ja  siihen  liittyvien  ilmiöiden  omaksumista  yksilön

vallitsevassa  kasvu-  ja  elinympäristössä.  Suomalaiset  musiikkioppilaitokset

joutuvat  nykyisin  vakavissaan  kamppailemaan  olemassaolostaan,  joten  on

mielestäni  korkea  aika  kiinnittää  huomiota  siihen,  että  kysyntä  ja  tarjonta

musiikillisen koulutuksen sisällön osalta kohtaavat. 

”Miksi tätä teoriaa pitää opiskella? Mihin sitä tarvitaan?” on musiikin perusteiden

tunneilla tutuksi tullut lausahdus. Meille opettajille vastaus on selvä, mutta miten

sen  selittäisit  oppilaalle  niin,  että  hän  todella  kokee  tarvitsevansa  musiikin

perusteiden tunnilla opiskeltavia asioita? Miten yhdistää muodollinen opiskelu

lapsen tai nuoren elämään ja musiikkiin, jota hän vapaa-ajallaan kuuntelee? Ja

mitä ovat ne keinot,  joilla opiskelusta voidaan tehdä mielekkäämpää? Nämä

kysymykset tuovat helposti mieleen ajatuksen siitä, miksi nykyään kaiken pitää

olla kivaa. Ei tietenkään pidä, mutta on lyhytnäköistä olla ottamatta huomioon

oppilaitosten  asiakkaiden  eli  oppilaiden  ja  heidän  vanhempiensa  mielikuvaa

siitä  miten  mielekästä  ja  ajankohtaista  opetusta  kullakin  oppilaitoksella  on

tarjottavanaan.  Musiikilliseen  sivistykseen  kohdistuvia  määrärahoja

vähennetään, nuoret tavoittelevat  oikotietä onneen Idols-  ja Voice of Finland

-tyyppisten  kilpailujen  kautta.  On  epämuodikasta  ja  epämukavaa  opiskella

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Pakkanen
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musiikkia  vuosikausia,  jotta  saisi  siitä  mahdollisesti  vuosien  päästä ammatin

itselleen.  Oman  kokemukseni  mukaan  taiteiden  opetus  koetaan  yleisesti

turhana  yhteiskunnassa,  jota  kovat  arvot  pyörittävät.  Antiikin  ajan  taiteiden

ihannointi  ja  musiikin  rooli  osana  jokapäiväistä  elämää  on  todellakin  jäänyt

antiikkiin. 

Tässä opinnäytetyössä kokoan itselleni  ja  toivottavasti  muillekin  opettajille  ja

lukijoille ajatuksia ja ehdotuksia siitä miten musiikin perusteita voisi opettaa niin,

ettei oppilas kokisi sitä täysin irralliseksi suhteessa soittamiseen ja laulamiseen.

Pyrin tekemään ehdotuksia siitä miten musiikin opiskelu voisi palvella musiikin

tekemisen iloa. Aluksi käyn läpi muutamia mielestäni keskeisiä käsitteitä, kuten

muodollinen ja epämuodollinen oppiminen sekä kuunteleminen ja kuuleminen,

jotka  oleellisesti  liittyvät  epämuodolliseen  oppimiseen.  Käsittelen  myös

populaarimusiikissa esiintyviä ilmiöitä, joita klassisen musiikin opetuksessa ei

juurikaan oteta huomioon. Työn loppuun olen liittänyt opetuskansion, jossa on

käytännön  esimerkkejä  epämuodollisen  oppimisen  hyödyntämisestä

opetuksessa.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Pakkanen
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2 MUODOLLINEN JA EPÄMUODOLLINEN OPPIMINEN

Göran Folkestad viittaa artikkelissaan (2006, 135) Thomas Ziehen kirjaan New

Youth: on Uncommon Learning Processes, jossa Ziehe määrittelee muodollista

ja epämuodollista oppimista termein  common learning ja  uncommon learning.

Hänen  mukaansa  muodollista  oppimista  tapahtuu,  kun  henkilö  tiedostaa

esimerkiksi  harjoittelevansa asteikkoa tai  sanastoa joko koulussa tai  kotona.

Epämuodollinen oppiminen on sitä vastoin tiedostamatonta toimintaa. Oleellista

näiden kahden termin määrittelyssä ei ole se, missä oppiminen tapahtuu vaan

miten se tapahtuu.

Muodollisessa oppimisessa ja opettamisessa opetuksella on selkeät tavoitteet

ja opetussuunnitelma on toiminnan viitekehyksenä. Opetustilanteessa on aina

sekä oppija että opettaja ja opeteltava asia perustuu olemassa olevaan tietoon.

Epämuodolliseen oppimiseen liitetään usein kokemuksen kautta oppiminen, jota

tapahtuu koko  ajan  huomaamatta  ja  tilanteissa,  jotka  eivät  ole  ensisijaisesti

oppimista varten. Tästä esimerkkinä voisi olla vaikka tilanne, jossa perheenäiti

laittaa  ruokaa lehdestä  löytämänsä reseptin  perusteella.  Seuraavalla  kerralla

hän saattaa jo muistaa mitä reseptiin kuului, vaikkei olekaan aktiivisesti yrittänyt

opetella  sitä.  Hän  on  siis  oppinut  valmistamaan  kyseisen  ruokalajin  arkisen

toiminnan kautta.

Epämuodolliseen  oppimiseen  liitetään  kokemuksen  kautta  oppimisen  lisäksi

myös  vertaisoppiminen  ja  ryhmässä  oppiminen  sekä  enkulturaatio.

Enkulturaatiolla  tarkoitetaan  yksilön  sopeutumista  vallalla  olevaan  kulttuuriin.

Musiikilliseen  enkulturaatioon  vaikuttaa  mm.  lapsuudenkodissa   vanhempien

toimesta kuunneltu musiikki  tai  musiikilliseen toimintaan kannustaminen sekä

varsinkin nuoruusiässä jokapäiväisestä ympäristöstä omaksuttu musiikki, tietyt

tyylilajit  ja  siihen  liittyvä  pukeutuminen  jne.   Vertaisoppimisella  viitataan

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Pakkanen
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tilanteeseen,  jossa  esimerkiksi  bändikaveri  opettaa  kappaleen  sointukulun

toiselle bändin jäsenelle tai lapset välitunnilla opettavat toisilleen uusia leikkejä.

Tällöin  oppimista  voidaan  luonnehtia  osaltaan  myös  muodolliseksi,  koska

oppimistilanne  on  tahallinen.  Tällainen  tilanne  ei  kuitenkaan  täytä  muita

muodollisen oppimisen määritelmiä. Ryhmässä oppimisella viitataan tilanteisiin,

joissa  tapahtuu  vertaisoppimista,  mutta  mukana  on  useampi  kuin  kaksi

osapuolta.  Edellämainittu  sointujen  opettelu  voi  tapahtua  siis  myös  kaikkien

bändin jäsenten kesken (Green, 2002, 20, 76). 

Epämuodollisen oppimisen alkuun paneva voima on halu oppia jokin taito ja

innostus  jotakin  asiaa  kohtaan.  Oppimiskäytännöt  muodostuvat  tavallaan

itsestään.  Ihminen  tekee  jotakin  oppiakseen  jonkun  asian.  Tällainen

projektikeskeinen  oppiminen  on  tehokas  ja  myös  mukavaksi  osoittautunut

metodi  oppilaiden keskuudessa.  Hyvä opettaja antaa oppilailleen taidot etsiä

tietoa ja omaksua taitoja itsenäisesti vielä opiskelun päätyttyäkin. Hän tekee siis

itsestään tarpeettoman (Webster, 2002, 4). 

2.1 Korvakuulolta oppiminen (aural learning)

Lucy  Green  on  kirjoittanut  kirjansa  ”How Popular  Musicians  Learn.  A Way

Ahead  for  Music  Education” perustuen  eri  ikäisten  populaari-  ja  rock-

muusikoiden haastatteluihin. Hän on haastatellut Lontoon ympäristöstä kotoisin

olevaa  14  ammattilais-,  puoliammattilais-  ja  harrastajamuusikkoa,  joista

jokainen on suurilta osin itseoppinut. Osa heistä on saanut myös muodollista

instrumenttiopetusta,  mutta  vain  vähäisessä  määrin.  Iältään  he  ovat  15-50-

vuotiaita.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Pakkanen
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Haastatteluillaan  Green  on  hakenut  vastauksia  mm.  seuraaviin  kysymyksiin:

”Mitä  ovat  taidot,  joita  muusikkona  toimimisessa  tarvitaan  ja  kuinka  olet

hankkinut  ne?”,  ”Miksi  et  ole  opiskellut  soittamista  ja  teoriaa  muodollisessa

opetuksessa tai miksi olet jättänyt opintosi kesken?” ja ”Kaduttaako sinua nyt

jälkeenpäin,  ettet  ole  opiskellut  musiikkia/että  olet  jättänyt  opintosi  kesken?”.

Ensimmäiseen kysymykseen liittyvistä vastauksista kiinnostavaksi osoittautuivat

vastaukset koskien soittotaitojen hankkimista. Haastatteluiden perusteella kävi

selkeästi  ilmi,  että  kirjallinen  oppiminen  on  aina  toissijaista  kuulonvaraiseen

oppimiseen verrattuna. Kaikki haastateltavat olivat oppineet tarvittavat taitonsa

kuuntelemisen  kautta,  oli  se  sitten  kitarasoolon,  kappaleen  rakenteen  tai

laulutekniikan  opettelua.  Äänitteitä  kuunneltiin  niin  kauan,  että  asia  tuli

omaksuttua  riittävän  hyvin  ja  vastaopittu  todettiin  oikeaksi  soittamalla  tai

laulamalla äänitteen mukana. Kukaan haastateltavista ei ollut ajatellut tilannetta

varsinaisena  oppimisena  vaan  ainoastaan  tarvittavan  taidon  hankkimisena.

Taidot,  joita  haastateltavat  kokivat  tarvitsevansa,  erosivat  toisistaan  jonkin

verran. Tarvittavat taidot riippuivat siitä, minkälaisessa bändissä muusikko soitti.

Esimerkiksi sessiomuusikoilla ja cover-bändeissä soittavilla henkilöillä piti  olla

hyvä  popmusiikin  ja  sen  alalajien  tuntemus  sekä  kyky  transponoida  ns.

”lennossa”  kappaleet  lähes  mihin  tahansa  sävellajiin.  Studiomuusikoilta

vaadittiin lisäksi hyvää nuotinlukutaitoa tai kykyä omaksua kappaleet nopeasti

kuuntelemalla, koska nuottimateriaalia ei useinkaan saatu etukäteen vaan vasta

äänitystilanteessa.  Omaa  ohjelmistoaan  soittavat  muusikot  kokivat

improvisointi-  ja  säveltämistaidon  tärkeimmiksi,  joista  ensimmäinen  oli  myös

studiomuusikoilta vaadittava ominaisuus (Green, 2002, 28-56). 

 

Toinen tässä esiin ottamani kysymys koski syitä, miksei vastaaja ollut opiskellut

musiikkia tai mistä syystä hän oli lopettanut opintonsa kesken. Opetus koettiin

usein tylsäksi ja etäiseksi käytännöstä eikä opetus tuntunut johtavan mihinkään,

koska  opetuksella  ei  ollut  yhteyttä  siihen  mitä  oppilas  oikeasti  halusi  tehdä

(Green,  2002,  133-135).  Kolmanteen  kysymykseen  oli  kaikilla  lähes  sama

vastaus:  ”Kyllä  minua  kaduttaa,  että  lopetin  musiikin  opiskelun  kesken”.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Pakkanen
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Vastaajia  harmitti,  etteivät  kaikesta huolimatta  pysyneet  koulun penkillä,  sillä

siellä opetettaville taidoille olisi jälkeenpäin ollut käyttöä ja opitut taidot olisivat

helpottaneet  soittamista  ja  musiikin  tekemistä.  Opintojen  jatkaminen

myöhemmin oli monelle mahdotonta mm. siksi, ettei siihen ollut varaa tai että oli

liian  vanha päästäkseen sisään mihinkään muodollista  opetusta  järjestävään

oppilaitokseen (Green, 2002, 172-176).

2.1.1 Kuunteleminen ja kuuleminen

Green  (2002,  22-24)  jakaa  kuuntelemisen  kolmeen  eri  kategoriaan:

tarkoituksellinen  kuunteleminen (purposive  listening),  tarkkaavainen

kuunteleminen (attentive listening) sekä  toissijainen kuunteleminen (distracted

listening),  johon  hän  liittää  myös  kuulemisen (hearing).  Kuunteleminen  on

tarkoituksellista silloin, kun sillä on jokin tähtäin eli  tavoite. Kuunnellaan, jotta

opittaisiin  jotakin,  mikä  voidaan sitten  myöhemmin laittaa käytäntöön jollakin

tavalla.  Tarkkaavainen  kuuntelu  on  periaatteessa  sama  asia  kuin

tarkoituksellinen kuuntelu, mutta sillä ei ole tavoitetta tai tehtävää. Toissijaisen

kuuntelemisen  tarkoitus  on  pelkästään  viihteellinen;  musiikin  kuuntelemista

huvikseen.  Se  voi  olla  yhtäjaksoista  tai  se  voi  keskeytyä.  Kuulemisella

tarkoitetaan  esimerkiksi  taustamusiikin  kuulemista  ruokaravintolassa,  jolloin

musiikkiin ei oikeastaan kiinnitetä juurikaan huomiota vaan se on enemmänkin

osa vallitsevaa äänimaisemaa.

2.2 Vertaisoppiminen ja ryhmässä oppiminen

Lucy  Green  (2002,  76-77)  kertoo  kirjassaan,  kuinka  vertaisoppiminen  sekä

ryhmässä  oppiminen  ovat  yksi  epämuodollisen  oppimisen  tärkeä  muoto.

Vertaisoppimisella  tarkoitetaan  oppimistilannetta,  jossa  opettajana  toimii  yksi

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Pakkanen
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oppijoista.  Opettaja  opettaa  vertaisilleen,  ja  opettajana  toimiva  henkilö  voi

vaihtua  kesken  oppimisprosessin.  Vertaisoppiminen  on  ongelmanratkaisua

ryhmässä  toisten  ryhmäänkuuluvien  avustuksella,  esimerkiksi  luokassa

oppilaiden kesken tai bändissä bändin jäsenten kesken tapahtuvaa oppimista.

Ryhmässä  oppiminen  on  kuten  vertaisoppiminen,  mutta  ilman  varsinaista

opettajaa  tai  opetukseksi  luokiteltavaa  toimintaa.  Esimerkkinä  kummastakin

Green mainitsee tilanteesta,  jossa bändiharjoituksessa joku bändin  jäsenistä

opettaa  toisille  soinnun  tai  melodiakulun  tai  kun  treeneissä  opitaan  toisilta

jäseniltä  asioita  vain  seuraamalla  ja  kuuntelemalla  mitä  he  tekevät.

Jälkimmäisessä  tapauksessa  oppimista  ei  yleesnsä  edes  tiedosteta.

Vertaisoppimista  voi  tapahtua  joko  täysin  ennalta  suunnittelemattomassa

tilanteessa  tai  järjestetyssä  tapaamisessa.  Vertaisoppiminen  tapahtuu  aina

useamman ihmisen läsnäollessa, kun taas korvakuulolta oppiminen on hyvin

yksinäistä toimintaa. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Pakkanen
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3 AJATUKSESTA OPPIMATERIAALIKSI

Tämän työn perimmäinen lähtökohta on kiinnostukseni  populaarimusiikkia tai

tuttavallisemmin popmusiikkia kohtaan. Popmusiikki tänä päivänä on mielestäni

verrattavissa minkä tahansa musiikin historiallisen aikakauden käyttömusiikkiin.

Käyttömusiikilla tarkoitan musiikkia, joka ei välttämättä ole niinkään taiteellista

vaan  palvelee  tarkoitustaan esimerkiksi  tanssi-,  teatteri-  tai  viihdemusiikkina.

Varsinaiseksi taiteelliseksi instituutioksi musiikki  alkoi muodostua vasta 1800-

luvulta  lähtien  ja  tästä  eteenpäin  nimenomaan länsimainen  taidemusiikki  on

koettu  riittävän  hyväksi  musiikillisten  ilmiöiden  opetusmateriaaliksi.  Pitää

muistaa, että itse musiikki on ollut olemassa ennen teoriaa. Teorialla ei voida

määritellä  minkälaista  musiikin  tulee  olla,  vaan  sillä  pyritään  selittämään  ja

analysoimaan  jo  olemassa  olevaa  yleistä  käytäntöä.   Siksi  popmusiikin

mieltäminen  vähempiarvoiseksi  klassiseen  musiikkin  verrattuna  on

kapeakatseista  ajattelua.  Popmusiikki  on  yksi  musiikin  laji,  joka  kehittyy

alituiseen siinä missä muutkin musiikin lajit. Sitä koskevan teorian pitää myös

kehittyä musiikin mukana. Sillä voidaan luoda oikopolkuja käytännön toimijalle

ja antaa yhteiset työkalut ja kieli ihmisille, jotka toimivat musiikin parissa. 

Valitsin tähän opinnäytetyöhön otannan The Beatlesin tuotannosta. On yleisesti

tiedossa,  etteivät  Paul  McCartney,  John  Lennon,  George  Harrison  ja  Ringo

Starr olleet musiikillisesti koulutettuja, mutta teoreetikot kuten Dominic Pedler,

jonka  tutkimusta  olen  käyttänyt  lähdemateriaalina,  ovat  löytäneet  heidän

musiikistaan paljon yhtäläisyyksiä klassiseen taidemusiikkiin. On jopa väitetty,

että  joissakin  The  Beatlesin  kappaleissa  olisi  suoranaisia  kopioita  klassisen

musiikin teoksista. Liekö se ollut tietoista vai vain kuulonvaraisesti omaksutun

materiaalin tahatonta kopioitumista omiin sävellyksiin.
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Opinnäytetyöprojektini  alkoi  kappaleiden valinnalla.  Valitsin  kappaleet  lähinnä

oman  mieltymykseni  mukaan.  Sen  lisäksi  tein  musiikinharrastajien  piirissä

pienen epävirallisen haastattelun, jossa kysyin, mikä heidän mielestään oli The

Beatlesin  merkittävintä  tuotantoa.  Osasin  arvata  ennalta,  että  muutamat

kappaleet  kuten  ”Yesterday”  ja  ”Eleanor  Rigby”  saisivat  paljon  kannatusta,

mutta  hajonta  oli  silti  suurta.  Jotkut  perustelivat  valintaansa henkilökohtaisin

syin,  toiset  taas  katsoivat  asiaa  laajemmin  ts.  siltä  kannalta,  mikä  on  ollut

kyseisen sävellyksen anti  musiikkimaailmalle  ja  kuinka hyvin  se on kestänyt

aikaa.

Tällä  tavalla  sain  kokoon  noin  20  kappaleen  listan,  josta  aloin  karsia

nuottimateriaalia ensin pikaisesti silmäilemällä. Hylkäsin kaikki kolmen soinnun

”renkutukset” ja orkesterin ”psykedeelisen kauden” erikoisimmat tuotokset. Sen

jälkeen tein analyysin jäljelle jääneistä kappaleista ja listasin ylös niissä esiin

tulleita asioita, jotka kuuluvat D-tason musiikin perusteiden kurssivaatimuksiin.

Olemassa  oleva  nuottimateriaali  ei  vastannut  täysin  alkuperäisiä  äänityksiä,

joten aivan sellaisenaan ne eivät välttämättä kelpaa opetukseen, varsinkin, jos

halutaan olla uskollisia originaalille. Nuoteissa kappaleiden rakenteita oli usein

muutettu ja sointujen merkintätapa ei välttämättä tuonut esiin niiden funktioita.

Tämän lisäksi harmonia-analyysissa eteeni tuli sointuja ja sointukulkuja, jotka

eivät  ole  selitettävissä  perinteisellä  klassisella  musiikin  teorialla.  Nämä

sointukulut  saattoivat  olla  tiukkojen  sääntöjen  mukaan  kiellettyjä,  kuten

rinnakkaiset kvintit ja oktaavit sekä V – IV -sointukulut. Sen sijaan, että olisin

ohittanut ne, aloin ottaa selvää, mistä niissä oli  kyse. Joku oppilas kuitenkin

kysyisi minulta ”Miten tämä kohta selitetään?” ihan niinkuin itsekin olen viimeksi

vain vähän aikaa sitten kysynyt opettajaltani. Pedlerin kirjassa ”The Songwriting

Secrets of The Beatles” on pilkottu  orkesterin koko levytetty tuotanto pieniksi

paloiksi ja haettu eräänlaisia toistuvia kaavoja, joista kappaleet tai niiden osat

rakentuvat.  Melkein  800  sivun  pituisessa  kirjassaan  Pedler  on  tutkinut  The

Beatlesin  tuotannon  melodisia,  harmonisia,  rytmisiä  sekä  muotoon  liittyviä

ilmiöitä ja pyrkinyt näin avaamaan lukijalleen laulunkirjoituksen saloja. Tämän
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kirjan tutkimustuloksiin hain tukea internetistä, jossa on paljon aihetta koskevaa

materiaalia, mm. amerikkalaisen musikologin Alan W. Pollackin vuonna 1989

aloittama  analyysityö  The  Beatlesin  levytyksistä.  Internetissä  tieto  on  usein

huomattavasti  ajantasaisempaa kuin  kirjallisessa  materiaalissa.  Tämä uuden

tiedon  tuominen  musiikin  tutkimukseen  ja  sen  ilmiöiden  selittämiseen  on

oleellista musiikin teorian kehityksen kannalta.  Jos musiikki  kehittyy,  niin sen

analysoinninkin on kehityttävä.   

Analyysivaiheen  jälkeen  valitsin  monipuolisimmat  kappaleet  esimerkeiksi

opinnäytetyöhöni.  Monipuolisuudella  tarkoitan,  että  kappaleissa  olisi

mahdollisimman monta D-kurssivaatimusten mukaista musiikillista ilmiötä ja että

kappaleita  voisi  käyttää  usealla  eri  tavalla  opetuksessa.  Oikeastaan  vain

mielikuvitus on tässäkin rajana. Materiaalivalinnan jälkeen aloin pohtia erilaisia

epämuodolliseen oppimiseen liittyviä opetuskeinoja, joita olisi helppo soveltaa

käytäntöön. Osan ideoista olen tuonut mukanani pedagogiikan tunneilta ja osan

lainannut muilta, mm. internetistä. 
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4 POPMUSIIKKI OPETUKSESSA

4.1  Popmusiikin  ongemakohtia  klassisen  musiikin  perusteiden  opetuksen

kannalta -  ”Supermoodi” ja kromaattinen kvarttiympyrä

Kuten  aikaisemmin  mainitsin,  klassisen  musiikin  teoria  ei  aina  pysty

selventämään popmusiikissa  käytännöksi  asti  yleistyneitä  ilmiöitä,  kuten The

Beatlesinkin sävellyksissä esiintyvää bIII  – bVII – IV – I -sointukulkua. Kaksi

ensimmäistä sointua ovat selkeästi modaalisia muunnoksia, mutta sitä kuinka

ne ovat suhteessa toisiinsa, on vaikeampi selittää. Pedler (2003, 242) puhuu

kirjassaan  kaksin-  ja  kolminkertaisesta  plagaalista  kadenssista  (double  and

triple plagal cadence) sekä kromaattisesta kvarttiympyrästä (chromatic cycle of

fourths). Seuraavassa esitellään sekä Pedlerin että Trevor de Clercqin ja David

Temperleyn teoria samasta ilmiöstä.

Amerikkalaiset musiikin teorian professorit Trevor de Clercq ja David Temperley

(2011) ovat tutkineet Rolling Stones -lehden julkaisemaa listaa 500 parhaasta

kappaleesta kautta aikojen. Tähän listaan kuuluu rockmusiikin ohella kappaleita

mm. pop-, R&B-, hip-hop-, soul-, disco- ja countrymusiikista. Tutkijat käyttävät

näistä  musiikinlajeista  yleisesti  nimitystä  rockmusiikki,  mutta  itse  puhuisin

mieluummin popmusiikista.  De Clercq ja Temperley ovat ottaneet lähempään

tarkasteluun jokaisen vuosikymmenen 20 kärkikappaletta alkaen 1950-luvulta

2000-luvulle  asti  ja  tehneet  näistä  eräänlaisen  sointutaulukon.  Heidän

havaintojensa mukaan yleisimmin käytetty sointu on I aste. Toisena ei tulekaan

V aste,  kuten klassisessa tonaalisessa musiikissa, vaan IV,  joka useimmiten

johtaa I asteelle. Toki popmusiikissa tavataan paljon V – I -kadenssia, mutta IV

– I  on yleisempi.  Kolmanneksi  yleisin toonikaa edeltävä sointu ei  ole II  aste

vaan  bVII,  joka  kertoo  populaarimusiikin  säveltäjien  viehtymyksestä

miksolyydiseen moodiin.
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Moodit  eivät  kuitenkaan  selitä  läheskään  kaikissa  tapauksissa  alennetun

seitsemännen  asteen  käyttöä  popmusiikissa.  On  eittämättä  kappaleita,  jotka

kulkevat  alusta  loppuun  tietyssä  moodissa,  mutta  näitä  on  kuitenkin  vähän

suhteessa siihen, kuinka paljon bVII asteen sointua esiintyy. Temperleyn (2011)

mukaan  tätä  ilmiötä  pitää  lähestyä  eri  näkökulmasta,  vaikka  hän  itsekin  on

tukeutunut  popmusiikin  analyysissaan  moodeihin.  Hän  luettelee  muiden

tutkijoiden  ehdottamia  useita  eri  tulkintatapoja  yleisesti  ilmenevään

sointukulkuun bVII – IV – I ja tuo esille oman esityksensä näiden sointuasteiden

hahmottamiseksi.  Moodien  rajallisuuden  vuoksi  hän  on  ottanut  käyttöön  ns.

supermoodin,  jolla  pyritään  selittämään  sointukulkuja,  joiden  välillä  ei  ole

havaittavissa  selkeää  hierarkiaa.  Supermoodiajattelussa  käytetään

kvinttiympyrän  sijaan  lineaarista  kvinttien  jatkumoa,  kvinttilinjaa,  jossa

kvinttiympyrän kvintit jatkuvat loputtomasti molempiin suuntiin (Kuva 1.). 

Kuva 1. Kvinttilinja ja supermoodi (Temperley, 2011.).

Analyysiaineistonsa  perusteella  de  Clercq  ja  Temperley  huomasivat,  että

popmusiikissa pätee ennemminkin harmonian progressiivisuus kuin hierarkia.

Tietynlaiset harmoniat, kuten terssi- tai kvarttikulut ilmenevät yhtälailla niin alas-
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kuin  ylöspäisinä.  Klassisessa  harmoniassa  nousevat  kvartit  ovat  laskevia

yleisempiä ja laskevat terssit yleisempiä kuin nousevat. Toisin sanoen klassinen

musiikki  suosii  tietynlaista  harmonialiikettä  ja  hierarkiaa.  Näin  on  myös

popmusiikissa,  mutta  sointujen  väliset  suhteet  ovat  klassiseen  harmoniaan

verrattuna erilaiset.  Supermoodi  ilmaisee de Clerqc'n  ja Temperleyn mukaan

niitä  sävelasteita,  joita  popmusiikin  säveltäjät  ovat  käyttäneet  yleisimmin

kappaleidensa soinnutuksessa. Harvinaisimpia olivat #1/b2 sekä #4/b5. Nämä

kaksi he ovat jättäneet supermoodin ulkopuolelle (de Clercq & Temperley, 2011,

Temperley, 2011).

Dominic Pedler käyttää kromaattista kvarttiympyrää kuvaamaan vastaavanlaisia

harmoniakulkuja popmusiikissa (Kuva 2.).

Kuva 2. Kromaattinen kvarttiympyrä (Pedler, 2003, 251).

Esimerkkinä hän käyttää The Beatlesin ”A Day In The Life” -kappaletta, jossa

esiintyy nelinkertainen plagaali kadenssi. Toisin sanoen sointukulku C – G – D –

A – E on kvarttisuhteinen kun ajatellaan, että esim. sointua A edeltävä D on A-
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duurin  neljäs  aste.  G-sointua  edeltävä  C  taas  on  G-duurin  neljäs  aste  jne.

Tämäntapainen  sointukulku  on  siis  hyvin  yleinen  popmusiikissa.  Sitä  voisi

kutsua  myös  nimellä  välisubdominanttiketju  (vrt.  välidominanttiketju).  Muita

kappaleita,  joissa esiintyy tämänkaltainen sointuharmonia ovat  mm. Queenin

”Crazy Little Thing Called Love” sekä Jimi Hendrixin ”Hey Jude” vain muutamia

mainitakseni. 

4.2 Mitä popmusiikista voi oppia?

Olen  koonnut  opinnäytetyöni  liitteeseen  listan  valitsemassani

nuottimateriaalissa esiintyvistä musiikillisista ilmiöistä, joita opiskellaan musiikin

perusteiden  D-kurssitasolla.  Näiden  ilmeisten  asioiden  lisäksi  popmusiikkiin

perehtymällä ja sitä soittamalla tai laulamalla voi oppia  muitakin taitoja, kuten

sosiaalisuutta, innovatiivisuutta ja luovuutta. Nämä taidot ovat sellaisia, joita ei

suoranaisesti  opeteta  luokkahuoneessa,  mutta  jotka  kuitenkin  ovat  oleellisia

musiikin  harrastamisessa  ja  ammateissa  toimimisessa.  Sillä,  että  tuijotetaan

vuorotellen nuottipaperia ja opettajaa ei tueta juurikaan musiikin esittämistä, ja

juuri  esittämiseen  ja  luovuuteen  musiikin  perusteiden  opiskelussa  haetaan

eväitä.  Ehkäpä  muuttamalla  opettajan  toimenkuvaa  enemmän  ohjaajaksi  ja

ohjaamalla oppilaita itsensä sekä toistensa opettajiksi,  voitaisiin aikaansaada

rohkeampia,  aloitekykyisempiä  ja  luovempia  musiikin  harrastajia,  jotka

hakeutuisivat  helpommin  toistensa  pariin  sen  sijaan,  että  harjoittelisivat  vain

yksin  ”kammioissaan”.  Popmusiikin   helppous  verrattuna  klassisen  musiikin

esittämiseen  madaltaa  kynnystä  musisointiin  ja  käytännön  tekemiseen.

Helppous  on  ehkä  väärä  sana  ja  aiheuttaa  varmasti  närää  popmusiikin

harrastajien piireissä. Kuitenkin popmusiikki sallii monenlaisia ”virheitä” eikä sen

esittämiseen välttämättä tarvita huippuluokan soitto- tai laulutaitoa.
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Hollantilaisen  Lifelong  learning  in  music -lehtoraatin  jäsen,  Peter  Mak  on

käsitellyt  epämuodollisen  oppimisen  merkitystä  muusikon  ammatissa

verkkoartikkelissaan  ”Learning  music  in  formal,  non-formal  and  informal

contexts”.  Hänen  mukaansa  hyvät  musiikin  esittämistaidot  eivät  enää  ole

työllistymisen takuu. Myös yleisemmällä tasolla olevat taidot ovat yhtä tärkeitä.

Joustavuus,  rohkeus  ja  suorituskyky auttavat  muusikoita  vastaamaan tämän

päivän  musiikkibisneksen  vaatimuksiin.  Tällaisia  ominaisuuksia  ovat  mm.

seuraavat:

• perustaidot, kuten kirjalliset, matemaattiset ja teknologiataidot

• ihmissuhdetaidot, kuten kommunikointi, tiimityöskentely- ja 

asiakaspalvelutaidot

• käsitteelliset ja ajattelutaidot, kuten tiedon kokoaminen ja organisointi, 

ongelmanratkaisukyky, suunnittelu- ja toteutustaidot, opiskelutaidot, 

innovatiivinen ja luova ajattelu

• henkilökohtaiset taidot ja ominaisuudet, kuten vastuuntunto, 

kekseliäisyys, joustavuus, ajanhallintakyky, hyvä itsetunto

• liike-elämään yhteyksissä olevat taidot, kuten innovatiivisuus

• yhteiskuntaan liittyvät taidot, kuten kansalaistaidot ja -tiedot

Tämänkaltaiset  taidot  eivät  ole  hankittavissa pelkästään musiikkioppilaitosten

muodollisessa  koulutuksessa,  joten  epämuodollisten  eli  kokemusperäisten

oppimiskeinojen  sisällyttäminen  opetukseen  on  elintärkeää  näiden  kykyjen

omaksumisen kannalta. Edellä kuvatut taidot ja ominaisuudet ovat sidoksissa

koko  elämänmittaiseen  oppimiseen,  jolla  mahdollistetaan  yksilön

henkilökohtainen  kehittyminen  ympäristön  ja  yhteiskunnan  vaatimusten

mukaan. Muodollisessa koulutuksessa voidaan siis haluttaessa tukea muitakin

elämänalueita ja koko elämää koskevia epämuodollisia oppimistaitoja.
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Musiikin  perusteiden  opetusryhmissä  pääsee  tutustumaan  oman

instrumenttinsa ohjelmiston lisäksi myös muunlaiseen materiaaliin, sillä ryhmän

jäsenet  soittavat  usein  eri  instrumentteja.  Joskus  toki  voi  olla  sellainenkin

tilanne kuten minulla parhaillaan, että ryhmässä on seitsemän pianistia ja yksi

huilisti.  Ryhmän ollessa heterogeeninen on hyvä tilaisuus käyttää oppilaiden

omaa  ohjelmistoa  tai  muuta  heidän  soittamaansa  tai  kuuntelemaansa

materiaalia  pohjana  tuntien  suunnittelussa.  Oppilaat  voivat  myös  itse  kertoa

ohjelmistokappaleistaan, jolloin oppiminen on enemmänkin vertaisoppimista.

Oppilaiden oppimateriaaliksi  tuomat  erilaiset  ja  eri  tyyliset  kappaleet  lisäävät

musiikin  laaja-alaista  tuntemusta  sekä  tätä  kautta  musiikin  arvostusta.  Jopa

omasta  mielestä  vähempiarvoinen  musiikki  saattaa  nostaa  osakkeitaan

arvostusasteikolla.  Musiikin  perusteiden  tunnilla  on  myös  helppo  luoda

kontakteja ihmisiin, joita ei tapaa esimerkiksi orkesteriharjoituksissa. Täten voi

muodostua hedelmällisiä suhteita eri tyylilajien musisoijien välille.

4.3 Käytännön vinkkejä oppimiseen

Edellä oleva teoreettinen osuus määrittelee epämuodollisen oppimisen ja sen

eri  osa-alueita  sekä  tuo  esiin  populaarimusiikin  haasteita  klassisen  teorian

näkökulmasta  katsottuna.  Käsitellyt  asiat  ovat  toivottavasti  jo  herättäneet

lukijassa  ajatuksia  siitä  miten  epämuodollista  oppimista  voisi  toteuttaa

opetussuunnitelman ohjaamassa muodollisessa opiskelussa.  Jatkossa kerron

omista  ja  vähän  lainatuistakin  ideoista.  Ne  eivät  välttämättä  ole

toteutuskelpoisia juuri sellaisenaan, vaan vaativat muokkausta opetusryhmän ja

opetustilojen sekä niiden antamien resurssien mukaan. Kaikissa oppilaitoksissa

ei  ole  tasavertaisia  mahdollisuuksia  esimerkiksi  tilojen  ja  musiikkiteknologian

käytön suhteen.
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Epämuodollinen  oppiminen  edellyttää  opettajalta  vähemmän  aktiivista

osallistumista  opetustilanteeseen  ja  toimimista  enemmänkin  oppimistilanteen

ohjaajana  kuin  varsinaisena  opettajana.  Voi  olla  haasteellista  irrottautua

totutusta ja perinteisestä opettajan roolista, jossa opettaja toimii tiedon jakajana

ja  harjoitusten koordinaattorina.  Tämä vaatii  monelta  opettajalta  rohkeutta  ja

uskoa siihen, että oppilaat voivat oppia vaikka opettaja ei olisikaan samalla lailla

aktiivinen kuin aikaisemmin on totuttu (Green, 2002, 186). 

Epämuodollisen oppimisen avaintekijöitä  ovat  kuunteleminen sekä vertais-  ja

ryhmässä  oppiminen.  Näiden  lisäksi  tärkeää  on  myös  opittavan  asian

kiinnostavuus  ja  kannustava  ilmapiiri,  jotka  molemmat  lisäävät  osaltaan

oppimismotivaatiota.  Opettajana  haluaisin  tuoda  opetukseen  enemmän

itseohjautuvaa toimintaa. Oppilas voisi valita opiskeltavaa aineistoa joko omasta

ohjelmistostaan  tai  kiinnostuksen  kohteestaan.  Opettajan  rooli  tässä  olisi

tarkistaa  materiaalin  soveltuvuus  opetussuunnitelman  antamiin  vaatimuksiin

kurssin suorittamiseksi. Oppilaan valitsemaa oppimateriaalia voitaisiin käsitellä

niin,  että  oppilas  itse  tutustuisi  materiaaliin  kotona  tunnilla  annettujen

ennakkotehtävien  mukaisesti  (esim.  jonkin  soitinstemman  kuuntelu  ja

nuotintaminen).  Tunnilla  oppilas  toimisi  opettajana  (vertaisoppiminen)  ja

opettaisi  nuotintamansa  stemman  muulle  ryhmälle.  Useampi  oppilas  voisi

samanaikaisesti toimia opettajana, jolloin olisi mahdollista oppia lyhyemmässä

ajassa esim. yhden kappaleen kaikki  stemmat ja harjoitella niiden laulamista

yhteen. Jos ryhmä A harjoittelee bassostemmaa, voi ryhmät B ja C kuunnella

heidän harjoitteluaan ja oppia stemman korvakuulolta. Ryhmän B harjoitellessa

omaa stemmaansa,  kaksi  muuta  ryhmää oppivat  korvakuulolta  jne.  Tällaista

harjoittelutapaa  käytän  mm.  opetuskansion  ”Because”  -kappaleeseen

pohjautuvassa tuntisuunnitelmassa. 

Toinen lauluharjoitus,  jota  voi  kutsua epämuodollisen oppimisen keinoksi,  on

laulaa  esimerkiksi  kolmiäänisen  satsin  stemmoja  elävän  musiikin  päälle.
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Tällaisella harjoitustavalla voi treenata perussykkeessä pysymistä ja ns. ”fiilistä”

eli sitä, miltä tietyn musiikillisen tyylilajin tulisi kuulostaa (esim. kolmimuunteinen

tai suora fraseeraus). Greenin haastattelemat muusikot kertovat opetelleensa

soittamaan uusia kappaleita juuri tällä tavoin ja Green (2002, 191) ehdottaakin

tätä  yhdeksi  mahdolliseksi  epämuodollista  oppimista  hyödyntäväksi

oppimiskeinoksi.  Laulamalla  äänitteen  päälle  on  myös  helppoa  huomata

mahdolliset stemman kirjoitusvaiheessa tapahtuneet virheet. 

”Because”  -tehtävässä  oppilas  toimii  opettajana  soittamalla  pianolla

opettelemaansa stemmaa (tässä tapauksessa cembalolla soitettu intro) muulle

ryhmälle, joka ensin harjoittelee laulamaan stemman ulkoa ja sitten nuotintaa

sen. Jotta harjoitteluun ei tuhlattaisi aikaa tunnilla, näitä soittotehtäviä on hyvä

tehdä aluksi niin, että opettajana toimiva oppilas saa harjoitella kotona. Oppilaat

ovat taidoiltaan hyvin eritasoisia eivätkä kaikki välttämättä ole soittaneet pianoa.

Oppilas voi soittaa nuotinnettavan melodian myös omalla instrumentillaan mikäli

se on mahdollista. Tämäntapaiset soittotehtävät ovat  pienimuotoisia verrattuna

oikeaan  esiintymistilanteeseen,  mutta  auttavat  varmasti  madaltamaan

esiintymiskynnystä  sekä  helpottamaan  jännitystä.  Oppilas  on  lisäksi

motivoituneempi  harjoittelemaan,  koska  harvempi  haluaa  esiintyä  kylmiltään

ilman  treenausta.  Musiikin  perusteiden  tunnilla  ei  perinteisesti  ole  keskitytty

esittämiseen  ja  esiintymiseen  liittyviin  asioihin.  On  ollut  ilo  huomata,  että

nykyään  joissakin  oppilaitoksissa  järjestetään  mm.  konsertteja  liittyen

säveltapailuun  ja  improvisointiin  ja  näillä  keinoin  tuetaan  myös  varsinaista

instrumenttiopetusta ja laajemmin ajatellen muusikkoutta.

Sointuharmoniaa  voidaan  opetella  tuttujen  diktaattitehtävien  sekä  basson  ja

sointujen laulamisen lisäksi myös kuuntelemalla äänitteeltä jokin harmoniakulku

ja  tekemällä  siitä  ”näköissäestys”  tai  jopa aivan erilainen säestys  verrattuna

alkuperäiseen.  Näin  ei  kopioida  äänitettä  nuotin  tarkkuudella  vaan annetaan

oppilaalle  mahdollisuus  oppia  asioita  pääpiirteittäin  ja  ilmaista  oppimaansa
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omalla  tavallaan.  Säestykset  voidaan  joko  nuotintaa  tai  opetella  vain

soittamaan.  Tehtävän  tekemiseen  pitää  olla  kuitenkin  ohjeet  mm.

äänenkuljetusta koskien, jolloin varmistutaan siitä, että opitaan oikeita asioita.

Tosin popmusiikissa ns. tiukkojen äänenkuljetussääntöjen rikkominen on aivan

tavallista.  Esimerkiksi  The  Beatlesin  kappaleessa  ”Yesterday”  V  asteen

soinnulta (C) kuljetaan IV asteelle (Bb) (opetuskansion nuottiesimerkin tahti nro

9) vaikka se onkin ns. ”kielletty kulku”. Samanlaiseen tapaan voidaan opetella

kokonaisia kappaleita tai  niiden osia, jolloin opetusryhmä pitää jakaa osiin ja

kullekin pienryhmälle pitää olla oma harjoittelutila. Kukin ryhmä opettelee oman

osuutensa  (esim.  melodia  tai  kitarasäestys)  ja  sen  jälkeen  harjoitellaan

yhteissoittoa tai -laulua.

Opetuksessa  käytettävän  äänitemateriaalin  ei  aina  tarvitse  olla  alkuperäistä,

vaan  opettaja  voi  itse  soittaa  materiaalia  opiskelua  varten.  Tämä  on

tekijänoikeuksien  kannaltakin  suotavaa.  Opettajat  harvemmin  soittavat

ohjelmistokappaleita  muutamaa  tahtia  enempää  esimerkkinä  oppilaalle,  jotta

oppilas tietäisi miltä kappaleen tulisi kuulostaa (Green, 2002, 187). Olen varma,

että  oppilaita  kiinnostaisi  kuunnella  myös  heille  tutun  henkilön  soittoa  ja

opettajalla olisi tällä keinolla mahdollisuus motivoida oppilasta tulemaan ”yhtä

hyväksi” kuin opettaja. Äänitemateriaalin vaikeustason ja sävellajien kontrollointi

on helpompaa, jos opettaja itse voi määrätä siitä. 

Epämuodollisten  oppimiskeinojen  avulla  voidaan  tehdä  myös

improvisointiharjoitteita, joissa kuuntelemisella ja imitoinnilla on suuri merkitys.

Improvisointiharjoittelu  auttaa  oppilasta  harmonian  ja  perussykkeen

hahmottamisessa  ja  avaa  musiikin  esittämiseen  liittyviä  lukkoja,  joita  tulee

säveltapailutunnillakin  joskus  eteen.  Improvisointia  kannattaa  harjoitella  niin

laulamalla  kuin  soittamalla  omalla  instrumentilla  mahdollisuuksien  mukaan.

Harjoittelu voidaan aloittaa rytmi-improvisaatiolla, jolloin omaa ääntä ei tarvitse

käyttää vaan soittimena toimii joko rumpu (bongot), kapulat, kädet, pöydän pinta
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tai  jokin  muu  alusta.  Rytmin  improvisoinnissa  ei  vielä  tarvitse  keskittyä

harmoniaan vaan riittää, että perussyke pysyy tasaisena. Improvisointi tapahtuu

joko  elävän  musiikin  tai  pelkän  perussykkeen  päälle.  Ensin  voidaan  tehdä

rytmintaputus/-soittokierros imitoimalla opettajan antamaa rytmiesimerkkiä, joka

voi  olla  esimerkiksi  kahden  tai  neljän  tahdin  mittainen  pätkä  tasajakoisessa

tahtilajissa.  Kaikki  oppilaat  naputtavat  jalalla  (varpaat  tai  kantapää)

perussykettä.  Perussyke  voidaan luoda myös  kävelemällä  paikoillaan,  jolloin

koko keho on liikkeessä mukana. Opettaja taputtaa rytmikuvion, muut toistavat

perässä. Sitten toteutetaan sama juttu oppilas kerrallaan: opettaja antaa rytmin,

oppilas toistaa ja opettaja antaa uuden rytmin, jolloin seuraava vuorossa oleva

oppilas toistaa. Perussykkeen tulisi koko ajan pysyä tasaisena ja jos joku tippuu

kyydistä, niin häntä seuraava oppilas ottaa kiinni omasta vuorostaan. Syke ei

siis  pysähdy.  Imitointiharjoituksen  jälkeen  tulee  improvisointikierros,  jolloin

opettajan  eteen  antama esimerkki  jää  pois.  Opettaja  voi  myös  improvisoida

omalla vuorollaan. Tärkeää on tähdentää oppilaille, ettei pyrkimys ole tuottaa

mahdollisimman  monimutkaista  ja  vaikeaa  rytmikuvioita  vaan  opetella

kuuntelemaan  muiden  ”soittoa”  niin,  että  kukin  pääsee  mukaan  omalla

vuorollaan ja   että  perussyke pysyy tasaisena.  Lucy Green (2002,  192-193)

kertoo kirjassaan huomanneensa, kuinka tavallista on, että oppilaat eivät pysty

pitämään yksinkertaistakaan pulssia koossa ja että perussykkeen harjoitteluun

kiinnitetään  aivan  liian  vähän  huomiota.  Kyse  ei  ole  opettajien

tietämättömyydestä vaan tätä tapahtuu myös koulutettujen opettajien kohdalla.

Melodian improvisointi voi tuntua aluksi hankalalta, jos sellaista ei ole tottunut

tekemään. Omakohtaisesti helpoksi olen kokenut tavan, jossa opettelen ensin

melodian  niinkuin  se  on  kirjoitettu  ja  sen  jälkeen  alan  muunnella  melodiaa

pikkuhiljaa. Melodia on tavallaan korvassa tukena ja siihen voi palata aina kun

tuntuu  epävarmalta.  Vähitellen  alkuperäinen  melodia  katoaa  kokonaan  kun

improvisointi  helpottuu.  Improvisointia  voidaan  harjoitella  pelkän  sointukulun

päällekin  ilman  mitään  olemassa  olevaa  melodiaa.  Ohjeistus  voisi  olla

esimerkiksi tämänlainen: ”Laula tai soita yhtä ääntä niin pitkään kun se sopii
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harmoniaan. Vaihda ääni siis vasta kun sointu vaihtuu tai kun ääni ei enää sovi

kuulemaasi  musiikkiin”.  Ihan  ensiksi  opettaja  soittaa  pianolla  tai  äänitteestä

musiikkia,  jota  kuunnellaan  niin  monta  kertaa,  että  sointukulku  alkaa tarttua

korvaan.  Musiikin  tulee  olla  aluksi  riittävän yksinkertaista,  jottei  improvisointi

tunnu  aivan  ylitsepääsemättömältä.  Voidaan  käyttää  esimerkiksi  jonkun

harmonisesti  helpon  kappaleen  sointupohjaa  tai  blueskaavaa  (I  –  IV  –  V).

Omista  The Beatles  -esimerkkikappaleistani  tähän tarkoitukseen  sopisi  ehkä

parhaiten  ”Eleanor  Rigby”,  jossa  harmonia  muuttuu  kohtalaisen  hitaasti.

Oppilaat voivat olla silmät kiinni ja selin toisiinsa, jolloin he voivat keskittyä vain

kuuntelemiseen  ja  tulevaan  improvisointiin.  Riittävän  kuuntelun  jälkeen

aloitetaan improvisointi  ensin vain muutamalla äänellä. Äänet voivat olla pitkiä

tai  niillä  voi  tehdä samalla  myös  rytmi-improvisaatiota.  Laulaminen tapahtuu

yhtäaikaisesti, joka voi tietenkin kuulostaa aluksi aika kaoottiselta, mutta tähän

tapaan ei tule kiinnitettyä huomiota muiden tekemiseen eikä siihen, että joku

kuuntelisi  liian  tarkkaavaisesti  mitä  itse  laulat.  Tehtävää  voidaan  vaikeuttaa

vähitellen  ottamalla  käyttöön esimerkiksi  pentatoninen asteikko   tai  tiheämpi

äänten vaihtuminen. Aivan lopuksi improvisoidaan ilman rajoituksia äänten tai

rytmin  suhteen.  Sitten  kun  harjoitus  alkaa  sujua,  voidaan  aloittaa

yksilöimprovisointi;  jokainen  oppilas  laulaa  vuorollaan  muutaman  tahdin

kerrallaan. Ketään ei kuitenkaan saa pakottaa, jos laulaminen tuntuu vaikealta.

Sen sijaan improvisoinnin voi  tehdä pelkästään rytmillä,  joka sekään ei  aina

tunnu olevan luontevaa.

Pentatonisesta  asteikosta  päästään  vielä  viimeiseen  harjoitteluesimerkkiini,

jonka olen lainannut Bobby McFerriniltä (World Science Festival, 2009). Bobby

tekee konserteistaan eräänlaisia suuria work shop -tilaisuuksia, joissa yleisön

osallistumisella musisointiin on suuri merkitys. Tällä harjoituksella voi treenata

esimerkiksi basson tai jonkin asteikon laulua. Harjoituksen tekee helpoksi se,

ettei  tarvitse  osata  nuotteja.  Riittää,  että  hahmottaa  nuottien  etäisyydet

toisistaan. Se sopii myös siis pienemmillekin oppilaille. 
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Harjoitus  aloitetaan  niin,  että  opettaja  hyppää  paikallaan  ja  laulaa

harjoituksessa  käytettävän  asteikon  perussävelen,  esimerkiksi  c-

duuripentatonisen  ensimmäisen  sävelen.  Oppilaat  toistavat  perässä.

Seuraavaksi opettaja ”loikkaa” tai paremminkin hypähtää vasemmalle ja laulaa

ylöspäisen asteikon seuraavan sävelen, joka tässä tapauksessa on d. Oppilaat

toistavat. Opettaja hyppää takaisin c-säveleen, jolloin oppilaat yleensä laulavat

jo automaattisesti  sävelen. Asteikkoa kasvatetaan samaan tapaan sekä ylös-

että alaspäin niin, että aina kuitenkin palataan takaisin perussäveleen edellisten

sävelten  kautta.  Asteikko  kulkee  ylöspäin  vasemmalle  ja  alaspäin  oikealle,

oppilaista katsoen siis samaan suuntaan kuin pianon koskettimetkin menevät.

Kun  sävelet  ja  niiden  paikat  ovat  tuttuja,  voidaan  laulattaa  asteikkoa

vapaammin. Toisiaan seuraavien sävelten välimatkat eivät kuitenkaan voi olla

kovin suuria,  koska opettajan liikkuminen vaikeutuu. Toisaalta voidaan laulaa

vain  kolmea säveltä,  esimerkiksi  I,  IV  ja  V asteen säveliä  ja  säestää tähän

tapaan yksinkertaista melodiaa, jota opettaja tietysti laulaa samalla kun hyppii

säveleltä toiselle. Tällöin sävelet voivat olla hyppyasteikolla lähempänä toisiaan,

mutta kuitenkin niin, että I ja IV asteen välissä on suurempi hyppy kuin IV ja V

asteen  välissä.  Myös  harmonisen  molliasteikon  kuudennen  ja  seitsemännen

sävelen välimatkaa toisistaan voi hahmottaa suuremmalla loikalla.

Tämä on hauska tapa harjoittaa korvaa ja hahmottaa harmoniaa. Myöhemmin

voidaan nuotintaa opittu melodiakulku joko yhdessä taululle tai jokainen oppilas

omaan  nuottipaperiinsa.  Melodia  voidaan  myös  soittaa  laatoilla  tai  omalla

soittimella.
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5 LOPUKSI 

Opinnäytetyöni  alkoi  itsekkäästä  ajatuksesta  tehdä  opetusmateriaalia  omaan

käyttööni  ja  omia  tarpeitani  silmällä  pitäen.  Siinä  ohessa  joku  muukin  voisi

saada  työstäni  itselleen  ideoita  ja  uudenlaista  ajatusmallia  opetukseensa.

Lähestyin  aihetta  enimmäkseen  kokemuspohjaisesti  ja  tukeutuen  erityisesti

Lucy  Greenin  kirjaan,  jossa  epämuodollista  oppimista  musiikin  parissa  on

tutkittu  laaja-alaisesti  haastattelemalla  asiantuntijoita  eli  musiikin  harrastajia

sekä  ammattilaisia.  Tavoitteeni  oli  etsiä  ja  ehdottaa  keinoja,  joilla  musiikin

perusteiden  opiskelusta  saataisiin  mielekkäämpää.  Musiikin  opiskelun

mielekkyyteen vaikuttaa mm. aineiston tuttuus oppijalle, käytännön tekeminen

yksin tai ryhmässä ja analysointi vasta käytännön tekemisen jälkeen, oppijan

osallistuminen opettamiseen sekä toimiminen samanhenkisten ihmisten kanssa.

Opettajan roolin tulisi olla enemmänkin ohjaava kuin perinteinen luokan edessä

monotonisella  äänellä  paasaava  robotti.  Opetusmenetelmien  pitäisi  perustua

musiikin kuuntelemiseen ja omaksuttujen asioiden käytäntöön panemiseen eikä

”hauki  on  kala”  -tyyliseen  pänttäämiseen.  Tällaista  opetusta  ja  oppimista

toteutetaan  useilla  käytännönläheisillä  aloilla,  kuten  esimerkiksi

ravintolakoulussa,  jossa itse olen opiskellut,  mutta  ns.  teoreettisten alojen ja

aineiden kohdalla se lienee vielä melko harvinaista.

Epämuodollisen oppimisen ja opetuksen haasteita muodollisessa opetuksessa

mielestäni ovat

• opettajien  innostaminen  ja  epämuodollisten  opetusmetodien  saaminen

osaksi jokapäiväistä opetusta

• resurssien puute (aika, tilat, teknologia)

• epämuodollisen opetuksen tuottamien tulosten tutkimuksen puute.
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Näiden haasteiden selättämiseen tarvitaan muutakin kuin pelkkää ideointia ja

kokeiluluontoista  toimintaa.  Ne  vaativat  oppilaitoksen  sitoutumista  ja  kunnon

panostusta, niin henkistä kuin taloudellistakin. Lucy Green ehdottaa kirjassaan,

että  epämuodollisen  oppimisen  mahdollisuuksiin  uskovat  opettajat,  jotka  itse

eivät  ole  saaneet  siitä  aikaisempaa  kokemusta,  laitettaisiin  popmusiikin

harrastajan  rooliin  ja  kokeilemaan,  kuinka  asioiden  omaksuminen  tapahtuu

vaikkapa bändiharjoituksissa (2002, 214). Monet epämuodolliset opetusmetodit

ovat toteutettavissa huonoillakin resursseilla, kuten luokkahuoneessa tapahtuva

opettajavetoinen  ryhmätoiminta.  Heti  kun  ryhmää  aletaan  jakaa  pienempiin

osiin, tulee ongelmaksi tilojen ja niissä olevan välineistön, kuten teknologian ja

soittimien puute. 

En  tiedä,  onko  olemassa  kattavaa  tutkimusta  siitä,  millaisia  tuloksia

epämuodollisilla  keinoilla  on  musiikin  ja  varsinkin  musiikin  perusteiden

opetuksessa  saatu.  Asiaa  koskevan  tutkimuksen  tärkeys  korostuu  etenkin

silloin,  kun  halutaan  todistaa  opetusmetodien  tehokkuutta  ja  tärkeyttä

esimerkiksi  päättäjille,  jotka  vaikuttavat  musiikinopetuksen  saamiin

määrärahoihin. Päätöksenteossa luvut vakuuttavat tehokkaammin kuin pelkkä

kertomus  siitä,  miten  oppilaat  viihtyvät  paremmin  tai  ovat  motivoituneempia

oppimaan.  Toivoisinkin,  että  epämuodollisten  opetuskeinojen  tuloksista

muodollisessa  ympäristössä  etenkin  musiikin  opetuksessa  tehtäisiin

tulevaisuudessa  jatkuvaa  tutkimusta  ja  näin  saataisiin  lisää  työkaluja  sekä

käytännön tekemiseen että oppilaitosten hallinnollisiin tehtäviin.

Opinnäytetyötä tehdessä koin haasteelliseksi lähdemateriaalin puutteen. Lucy

Greenin kirja oli lähimpänä käsittelemääni aihepiiriä, mutta se keskittyi kuitenkin

enimmäkseen  instrumenttiopetusta  koskevaan  epämuodolliseen  oppimiseen.

Toisaalta  lähdemateriaalin  vähyys  antoi  minulle  vapaammat  kädet  ja

mahdollisuuden  soveltaa  olemassa  olevaa  tietoa  enemmän  omaa  alaani

koskevaksi.  Olen  varma,  että  epämuodollisia  opetusmetodeja  sovelletaan
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monessakin  musiikkioppilaitoksessa,  mutta  niistä  ei  haluta  pitää  meteliä.  Ei

ehkä tohdita sanoa, että itse keksitty uusi keino voisi olla yhtä hyvä tai jopa

parempi kuin vanha tapa, jonka avulla opettaja itsekin on joskus oppinut asioita.

Opetusala  tarvitsee  tässä  mielessä  rohkeita  edelläkävijöitä,  jotka  tuovat

tunneille mukanaan uusia tuulia. 
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Opetuskansio

Tähän  kansioon  olen  koonnut  tietoa  analysoimistani  The  Beatles  -yhtyeen

kappaleista  ja  tehnyt  muutaman  sävellyksen  osalta  ehdotuksia

tuntisuunnitelmaksi  tai  sen  pohjaksi.  Olen  pyrkinyt  tekemään  tehtävänannot

käytännön  tekemisen  näkökulmasta,  siis  kuinka  musiikin  perusteita  voidaan

opiskella epämuodollisin keinoin niin muodollisessa kuin epämuodollisessakin

ympäristössä.  Olen  tarkoituksella  jättänyt  pois  lähinnä  perustasoa  koskevat

asiat ja keskittynyt D-kurssitasoiseen materiaaliin. Koska opetusmateriaali ei ole

klassista musiikkia, olen ottanut huomioon myös joitakin musiikillisia ilmiöitä ja

teorioita klassisen teorian ulkopuolelta.

Oppimateriaalina  käytetty  nuottimateriaali  ja  kappaleiden  nimien

lyhenteet:

Because (Lennon – McCartney) – B

Blackbird  (Lennon – McCartney) – BB

Eleanor Rigby (Lennon – McCartney) – ER

Here Comes The Sun (Harrison) – HCTS

Here There and Everywhere (Lennon – McCartney) – HTAE

In My Life (Lennon – McCartney) – IML

The Long and Winding Road (Lennon – McCartney)  – TLAWR

Penny Lane (Lennon – McCartney) – PL

She's Leaving Home (Lennon – McCartney) – SLH

Something (Harrison) – S

While My Guitar Gently Weeps (Harrison) – WMGGW
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Yesterday (Lennon – McCartney) – Y

Oppimisen aiheita ja kohdemateriaalia:

Muotoanalyysi

✗ voidaan tehdä kaikista kappaleista, joskaan kaikki eivät taivu esimerkiksi

Krohnilaiseen analyysiin

Rytmi

✗ vaihtuvat tahtilajit BB, HCTS

✗ trioli TLAWR

✗ synkopoitu rytmi BB,  ER,  HCTS,  S,  TLAWR,  

WMGGW

✗ kaaritetut rytmit BB, ER, S, WMGGW

Melodia

✗ hajasävelet BB, ER, WMGGW, Y

✗ pidätys BB, TLAWR

✗ intervallit B (suuri 6, puhdas 5, tritonus)

                   ER (puhdas 8, suuri 10)

                   IML (suuri ja pieni 6)

✗ melodinen molliasteikko Y
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Harmonia

✗ nelisoinnut B, H, HTAE, S, TLAWR, Y

✗ viisisoinnut SLH, TLAWR

✗ kolmisointujen käännökset S

✗ nelisointujen käännökset S

✗ dominanttiseptimisointu H, HCTS, PL

✗ lisäsekstisointu WMGGW

✗ rinnakkaissävellaji HTAE

✗ muunnossävellaji HTAE, WMGGW

✗ V-asteen välidominantti B, BB, H, HCTS, IML, S, SLH, 

TLAWR, Y

✗ VII-asteen välidominantti B, BB

✗ Ylinouseva sekstisointu B (saksalainen)

✗ napolilainen sekstisointu B

✗ modaalinen muunnesointu

✗ luonnollisen mollin V aste BB, SLH

✗ melodisen mollin II aste HTAE

✗ melodisen mollin III aste WMGGW

✗ melodisen mollin IV aste B, IML

✗ melodisen mollin VII aste IML, S, SLH, WMGGW

✗ II asteen lyydinen sointu IML, SLH

✗ modulaatio
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✗ diatoninen PL, S, WMGGW

✗ kromaattinen HTAE, PL

✗ enharmoninen

✗ äkkimodulaatio BB, PL, S

✗ sointufunktiot ja kadenssit

✗ IV – V – I HTAE, WMGGW

✗ V – I BB, IML, S

✗ II – V – I B (II – V – VI – I), HTAE, PL, 

TLAWR, WMGGW, Y

✗ IV – I HCTS, HTAE, SLH, Y

✗ nouseva tai laskeva bassokulku BB, ER, HTAE, S, WMGGW  

(nouseva ja laskeva), Y (basso

laskee, melodia nousee)

✗ urkupiste ER

Muuta

✗ ”Blue note” BB, ER

✗ ”Double plagal cadence”  bVII – IV – I  

(kaksoisplagaali kadenssi) WMGGW

✗ ”Triple plagal cadence” bIII – bVII – IV – I 

(kolmoisplagaali kadenssi) HCTS
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”Because” (Lennon – McCartney)

Melodia

intervalleista suuri seksti, puhdas kvintti ja tritonus

Harmonia

nelisoinnut 

V- ja VII-asteen välidominantti

ylinouseva sekstisointu (saksalainen) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Pakkanen



Liite 1

napolilainen sekstisointu (pohjamuotoinen)

modaalinen IV-asteen muunnesointu (laina melodisesta mollista)

II – V – VI – I -kulku

Laulustemmojen kuuntelu ja kirjoitus

Kuuntele kotona alun kolmiääninen lauluosuus ja kirjoita melodian lisäksi sen

yläpuolella  kuuluva  laulustemma  ”Love  is  old,  love  is  new”  -kohtaan  asti.

Tehtävä voidaan jatkaa tunnilla loppuun kolmannen äänen osalta, laulaa äänet

yhdessä sekä merkitä reaalisointumerkinnät ja analysoida ne.

Kotiin voidaan antaa tehtävä, jossa nuotinnetaan melodia ja sen stemma itselle

tutusta kappaleesta (jokin tonaalinen kappale, jossa ei ole modulaatiota, yht. 2-

3 ääntä). Opettaja voi myös antaa listan sopivista kappaleista, joista oppilaat

valitsevat mieleisensä. Jokainen tuo nuotinnuksensa tunnille, opettaa stemmat

muille, jonka jälkeen opittu kirjoitetaan ylös. Ajan säästämiseksi voidaan sopia,

että osa oppilaista kirjoittaa yhtä ääntä, toinen osa toista jne. ”Opettaja” toimii

koko  ajan  tukena  oppilaille.  Kun  kaikki  äänet  on  kirjoitettu  ja  tarkastettu,

lauletaan kaikki yhteen. Jos ryhmäkoko ja tilat sallivat, voidaan nuotintaa kahta

tai useampaa kappaletta samanaikaisesti.

Murtosointujen kuuntelu, laulu ja kirjoitus

Kuunnellaan  kappaleen  alun  cembalointron  soinnut  hitaassa  tempossa

opettajan  tai  jonkun  oppilaan  soittamana.  Kuunnellaan  ensin  bassolinja,

opetellaan laulamaan se ja nuotinnetaan. Nuotit voidaan kirjoittaa joko omalle
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paperille  tai  taululle.  Kuunnellaan  sitten  sointujen  laadut  ja  lauletaan  ne

murtosointuina  ja  harmonisesti.  Soinnut  voidaan  laulaa  harmonisesti  myös

elävän musiikin soidessa taustalla. Lopuksi kirjoitetaan soinnut auki.
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”Yesterday” (Lennon – McCartney)
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Melodia

Hajasävelet (leposävel, ennakkosävel, appoggiatura)

Melodinen molliasteikko

Harmonia

Nelisoinnut

Basson ja melodian kirjoitus

IV – I -kadenssi

II – V – I -kulku

Vastakkaisiin suuntiin kulkeva melodia ja basso

Huomionarvoista on mainita oppilaille V – IV -sointukulusta, joka on tiukkojen

äänenkuljetussääntöjen mukaan kielletty sointuyhdistelmä. Populaarimusiikissa

tätä tavataan useasti.

Basson ja melodian kuuntelu ja kirjoitus

Jaetaan oppilaat kahteen ryhmään, joista toiselle annetaan tehtäväksi basson

ja toiselle melodiaa säestävän äänen kirjoitus. Opettaja on tätä ennen jakanut

heille nuotin, jossa on melodia ja sanat valmiina. Kuuntelutehtävät kirjoitetaan

samalle paperille. Kun tehtävät ovat valmiit, ne opetetaan toiselle ryhmälle niin,

että kukin pystyy laulamaan uuden stemman ulkomuististaan. Tämän jälkeen

kappale  esitetään  a  capella,  ilman  säestystä  kolmiäänisesti.  Seuraavaksi

oppilaat  täydentävät  nuottipaperiinsa  joko  puuttuvan  basso-  tai
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säestysstemman.  Tämän  jälkeen  analysoidaan  muodostuvat  soinnut  ja

kirjoitetaan ne nuottipaperiin reaalimerkein.

Elävän musiikin analyysitehtävissä (elmu-kirjoituksissa) voidaan käyttää hyväksi

nykyteknologiaa;  tietokoneita  tai   oppilaiden  omia  laitteita,  esimerkiksi

älypuhelimia, joilla pääsee kuuntelemaan monenlaista musiikkia ilmaiseksi eri

nettisivustoilla. Kun oppilas on itse ohjaksissa ja määrittelee kuuntelukertojen ja

kuunneltavan materiaalin  pituuden,  hän voi  keskittyä  varsinaiseen tehtävään

miettimättä ehtiikö kuulemaan ja muistamaan tietyn melodiankulun tai soinnun

opettajan määrittelemässä ajassa. Ihanteellista olisi, että jokaisella olisi myös

käytössään  koskettimisto,  jota  voi  käyttää  apunaan  stemmojen  opettelussa.

Älypuhelimiin on saatavilla sovelluksia, joissa on pianon koskettimisto, mutta ne

saattavat olla hankalia käyttää pienen kokonsa vuoksi.
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