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1 Johdanto  

Opiskeluaikanani olen sekä koulun projektien että oman työni kautta pohtinut paljon mu-

siikkileikkikoulussa käytettäviä ohjaustyylejä. Koulun penkiltä olen omaksunut mallin lap-

sen kanssa yhdessä ongelmia ratkaisevasta ja lempeästi toteutettavasta musiikkikasva-

tuksesta. Mielessäni tähän on liittynyt lapsiryhmän ohjaaminen ilman liikoja sanoja. Us-

kon tämän yhteyden syntyneen koulussa tehtyjen projektien ja opettajien kehotusten pe-

rusteella. Koska opiskelen varhaisiän musiikkikasvatusta, on mukana päivänselvästi ol-

lut myös musiikin ohjauksellinen puoli. Toimiessaan sanaton ohjaaminen on saanut ai-

kaan maagisia tunnelmia ja yhdessä jaettu kokemus on ollut käsin kosketeltavaa. Mutta 

mitä tämä sanaton ja musiikillinen ohjaaminen oikeastaan on? 

Käytännön työssä käytettävän sanattoman ohjauksen lisäksi minua kiinnostaa sanatto-

man ja musiikillisen ohjaamisen tausta: minkä takia se oikeastaan toimii, keiden kanssa 

sitä käytetään ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Tämä ilmiö kiinnosti minua siinä määrin, 

että halusin tutkia, mitä tietoa aiheesta löytyy, ja kuinka tämä tieto kohtaa kentällä tehtä-

vän työn. Opinnäytetyössäni keskityn näiden asioiden lisäksi siihen, miten lapset reagoi-

vat opettajan eri ohjaustyyleihin.  

Sanattoman ja musiikillisen ohjaamisen eri tapojen kartoittamiseen valitsin haastatella 

sekä observoida kolmea musiikkileikkikoulussa toimivaa musiikkikasvattajaa. Sekä 

haastattelut että observoinnit toteutettiin helmi-maaliskuun 2020 aikana. Aineistoni pe-

rusteella selvitän, mitä sanaton ohjaus oikeastaan on ja kuinka se toimii käytännön mu-

siikkileikkikoulutilanteissa. Sivuan opinnäytetyössäni myös sitä, miten sanatonta ohjaa-

mista on mahdollista oppia.  

Tavoitteeni opinnäytetyöprosessin aikana oli ja on kehittää omaa pedagogiuttani siten, 

että voisin toimia niin monen oppilaan oppimisen hyödyksi kuin vain mahdollista. Haluan 

saada kerättyä tietoa siitä, mitä erilaisia sanattoman ohjaamisen muotoja opettajat käyt-

tävät kentällä ja kuinka minä voisin tulevaisuudessa soveltaa tätä omaan opettajuuteeni.  

2 Opinnäytetyön lähtökohdat 

Tässä luvussa käsittelen opinnäytetyöni rajausta ja sanattomaan sekä musiikilliseen 

ohjaamiseen liittyviä tärkeitä käsitteitä.  
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2.1 Opinnäytetyön tavoite ja rajaus 

Opinnäytetyöni tavoite on selvittää, mitä tarkoittaa opintojen aikana paljon puhuttu sana-

ton sekä musiikillinen ohjaaminen. Opintojen aikana minua on kehotettu ohjaamaan lap-

siryhmiä tekemisen ja läsnäolon kautta, ilman liikaa sanallista kommunikaatiota. Minulle 

on jäänyt epäselväksi, mitä kaikkea sanattoman ohjaamisen ilmiö pitää sisällään. Halu-

sin ymmärtää tarkemmin, miksi se toimii tai ei toimi lasten kanssa työskennellessä. Tut-

kimuskysymykseni ovat: mitä tarkoittavat sanaton ja musiikillinen ohjaaminen ja kuinka 

nämä ohjaustavat toimivat lasten kanssa työskennellessä. 

Varsin varhaisessa vaiheessa ymmärsin, että sanattomassa ohjaamisessa on kyse ih-

misten välisestä vuorovaikutuksesta. Haastatteluissa tuli esille muun muassa tunteiden 

vaikutus ryhmän ohjaamiseen esimerkiksi musiikillisessa ohjaamisessa. Päädyin rajaa-

maan tunteiden tarkastelun pois materiaalistani, sillä se tuntui liian suurelta yhdistettä-

vältä palalta opinnäytetyöhöni. Kirjoitan muista ohjaustavoista ja niiden käytöstä tarkem-

min pääluvuissa 5 ja 6. Koska halusin tutkia lasten reaktioita eri ohjaustyyleihin, oli tar-

koituksenmukaista poimia mukaan myös joitain tunteita herättäneitä hetkiä. 

Rajasin työni observoitavien lapsien iät 3-5-vuotiaisiin, sillä halusin rajata työtäni perhe-

ryhmien ulkopuolelle. Halusin observoida tilanteita, joissa opettaja on luokan ainut aikui-

nen. Tällöin keskiössä opetustilanteessa on opettajan ja lasten vuorovaikutus, eivätkä 

vanhemmat vaikuta tilanteen kulkuun tai lasten tekemiseen ja olemiseen luokassa.  

2.2 Nonverbaali vuorovaikutus 

Ihmisten välisessä kohtaamisessa sekä sanallinen että sanaton vuorovaikutus ovat tär-

keässä osassa, eikä niitä voi tai kannata erottaa toisistaan. Nonverbaalin viestinnän piir-

teitä on hyvä tunnistaa, koska ne voivat täydentää, mutta myös kumota sanallisen vies-

tin. (Vilpa 2018.) Sama pätee mielestäni myös muskarin ohjaamiseen: jotta opetus olisi 

mahdollisimman perusteltua, on hyvä olla tietoinen sanattoman viestinnän merkkijärjes-

telmistä ja siitä, miten ne vaikuttavat lapsiin.  

Nonverbaaliin vuorovaikutukseen kuuluvat kieltä lukuun ottamatta kaikki vuorovaikutuk-

sen elementit. Näitä merkkijärjestelmiä ovat kinesiikka, proksemiikka, äänen ominaisuu-

det sekä kosketus. (Harviainen ym. 2002.) Kinesiikalla tarkoitetaan eleitä, liikkeitä ja ke-

honasentoja ja sitä pidetään nonverbaalin vuorovaikutuksen rikkaimpana osana. Siihen 
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kuuluvat muun muassa katse, ilmeet sekä pään puistelu. Proksemiikalla tarkoitetaan 

asettumista tilaan, joka voi ilmetä esimerkiksi etäisyytenä vuorovaikutuskumppaniin. Pu-

hetempo, äänenvoimakkuus, tauot ja epäröinnin ilmaiseminen ääneen ovat esimerkkejä 

äänen ominaisuuksista. Koskettamalla viestiminen eli haptiikka tarkoittaa sananmukai-

sesti viestimistä koskettamalla. (Hollanti ym. 2020.) 

Musiikkileikkikoulun kontekstissa nonverbaali vuorovaikutus näkyy monin eri tavoin. Itse 

olen opettaessani huomannut eleiden, liikkeiden ja asentojen vaikuttavan merkittävästi 

siihen, kuinka lapset jaksavat keskittyä ja musisoida mukana. Haastatteluissani keskus-

telimme opettajien kanssa siitä, kuinka muskariopettajan on tärkeää kiinnittää huomiota 

asemoitumiseensa tilassa ja eritoten siihen, kuinka hän sijoittuu lapsiin nähden.  

Nonverbaalin vuorovaikutuksen osia ovat myös äänen ominaisuudet kuten äänenkor-

keus, puheen rytmi sekä tauotus (Vilpa 2018). Kyseisiä äänen mahdollisuuksia olen käyt-

tänyt opetustilanteissa niin laulaen kuin soittaen. Musiikki yhdistää ihmisiä, vaikkei yh-

teistä kieltä olisikaan. Musiikin monet mahdollisuudet niin tunnelman luojana kuin tuntei-

den purkamisessa ovat yleisesti tunnettuja. Opetustyössä olen huomannut, kuinka yh-

dessä soittaminen herättää lapsissa valtavasti iloa ja joukon muita tunteita. Jokaisen op-

pilaan ja opettajan oma kokemus on tärkeässä osassa musiikin soittamisessa, mutta 

musiikillinen vuorovaikutus vaatii vähintään toisen ihmisen ollakseen vuorovaikutusta. 

Oma kokemukseni on, että musiikillinen vuorovaikutus on parhaillaan yhdessä soitta-

mista tai laulamista siten, että musiikin kautta päästään kommunikoimaan ja elämään 

hetkeä yhdessä.  

2.3 Sanaton ja musiikillinen ohjaus 

Opinnäytetyössäni käytän termiä sanaton ohjaaminen. Käsitteellä tarkoitan joko nonver-

baalin vuorovaikutuksen ja musiikin tai vain näistä toisen vuorovaikutuskanavan kautta 

tapahtuvaa ohjaamista. Kuten kirjoitin aiemmin, voi sanattomalla viestinnällä joko vah-

vistaa tai heikentää oppilaille tarkoitettua viestiä.  Opettajan on opettaessaan myös ol-

tava tietoinen siitä, millä eri tavoilla hän voi rakentaa vuorovaikutustilannetta oppilaan 

kanssa. 

Kokemukseni mukaan musiikillinen ohjaaminen on paljon muutakin kuin pelkkää säes-

tystä. Musiikillinen ohjaaminen voi olla eri äänenpainojen, soitinvärien, melodioiden sekä 
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aktiivisen musiikin kuuntelun käyttöä opetustilanteessa. Musiikilliseen ohjaamiseen kuu-

luu myös musiikkiliikunnassa käytettävä erilaisten liikuntamuotojen säestäminen. Esi-

merkiksi opinnäytetyöhöni liittyvissä observoinneissa hiipimistä säestettiin eri tavalla kuin 

tömistelyä.  

Musiikinopettamisen eri työtapoja on kuvattu alla olevassa prosessiympyrässä. Muska-

rissa pyritään usein siirtymään sanattomasti työtavasta toiseen. 

 

Kuvio 1. Orff-pedagogiikassa käytetty musiikinoppimisen prosessiympyrä (Kaikkonen, Oksa-
nen ja Perkiö 2014, 24) 

Prosessiympyrän tarkoitus on muistuttaa pedagogia erilaisista oppimisprosessin vai-

heista.  Koska oppijoita on monenlaisia, on tarkoituksenmukaista vaihdella pedagogisen 

prosessin rakennuspalikoita sekä niiden järjestystä. Kaikkiin kuviossa esiteltyihin pro-

sessin vaiheisiin liittyy monia erilaisia sanattoman vuorovaikutuksen elementtejä (luku 

2.2 Nonverbaali vuorovaikutus), joilla opettaja voi edistää lapsen oppimista.  



 
 

   
 

 

5 

2.4 Dialogisuus opetuksessa 

Vuorovaikutus on sekä sanallista että sanatonta viestintää. Muskaritilanteessa tämä tar-

koittaa pedagogin ja lasten keskusteluyhteyttä sekä yhdessä tekemistä. Dialogissa on 

aina vähintään kaksi osapuolta ja tähän liittyy lapsen näkeminen aktiivisena toimijana 

(lisää kappaleessa 2.5 Lapsi aktiivisena toimijana). Lapsen aktiivinen toimijuus tarkoittaa 

sitä, että myös hänellä on tärkeä osa oppimisprosessissa. Dialogi ei ole vain keskuste-

lua, vaan osapuolet osallistuvat tilanteeseen ja rakentavat sitä yhdessä (Jordan-Kilkki ja 

Pruuki 2013, 18-19).  

Pohja dialogille syntyy opettajan ja oppilaan kunnioittavasta suhteesta toisiaan kohtaan. 

Avoimuus ja turvallisuuden tunne ovat tärkeässä osassa ja niitä edesauttaa opettajan 

läsnäolo, tilanteen kiireettömyys sekä halu kohdata oppilas tasa-arvoisena ihmisenä. 

(Jordan-Kilkki ja Pruuki 2013, 20-21.) Tärkeää oppimisessa on lapsen ajatusten ja mie-

likuvituksen tuotteiden kuunteleminen sekä tätä kautta lapsen ymmärtäminen (Linde-

berg-Piiroinen ja Ruokonen 2017, 76). Minulle pedagogina kuulostaa perustellulta, että 

lapsen ajatusmaailman ja hänen elämänsä ymmärtäminen avaavat ovia kokonaisvaltai-

sempaan kohtaamiseen.  

Dialogisuuden muita tärkeitä osa-alueita ovat Jordan-Kilkin ja Pruukin (2013) mukaan 

kysyminen sekä yhdessä ymmärtäminen. Avointen kysymysten esittäminen antaa lap-

selle mahdollisuuden pukea sanoiksi hänen kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Dialogi-

sessa opetuksessa erityisen tärkeänä nähdään oppimisprosessi, eli se, miten lapsi oppii. 

Sekä opettaja että oppilas toimivat yhdessä tiedon etsijöinä. (Jordan-Kilkki ja Pruuki 

2013, 23-24.) Tulkitsen sekä kasvattajan että oppilaan rakentavan yhteistä uutta tietoa 

ja kokemusmaailmaa.  

2.5 Lapsi aktiivisena toimijana  

Lapsilähtöisyys on termi, jota käytetään paljon kuvaamaan lasten kanssa tehtävää toi-

mintaa. Selkeää määritelmää on hankala antaa, mutta lapsilähtöisyys näkyy opettajan 

valikoimien metodien lisäksi pedagogin ja lasten vuorovaikutuksessa (Pajukallio, 2015). 

Ruokonen (2017) listaa seuraavia varhaisiän musiikkikasvatuksen peruspilareita:  

“Varhaiskasvatukseen liittyvän musiikkitoiminnan lähtökohtana ovat lasten 
mielenkiinnonkohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät 
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merkitykselliset asiat. Laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytyksenä 
ovat monipuolisista oppimisen alueista huolehtiminen, suunnitelmallinen 
dokumentointi, arviointi ja kehittäminen.”  

Sitaatti kytkeytyy vahvasti myös lapsilähtöisyyteen. Tulkitsen sen tarkoittavan, että ym-

märtääksemme lapsen toiveita, on tekemisen lähdettävä hänen lähtökohdistaan käsin. 

Opettajalla on tärkeä tehtävä ottaa lapset huomioon omassa opetuksessaan sekä toi-

minnan suunnittelussa. Lapsilähtöisyyteen vaikuttavat pedagogin omat arvot, lasten 

kanssa käytävä vuorovaikutus sekä lapsien mahdollisuus ottaa osaa toimintaan (Seppä-

nen ym. 2017, 214). Lapsi ei voi olla aktiivinen toimija, jos häneltä evätään mahdollisuus 

vaikuttaa tilanteeseen. 

Pääjoki (2017) jaottelee lapsen taiteellisen toimijuuden ulottuvuudet viiteen alaluokkaan: 

“aistiva tutkija, luova ilmaisija, leikkivä kokeilija, yhteisötaiteilija ja kulttuurin perillinen”. 

Lapsi voi kokea ja elää näitä rooleja yhtä aikaa. Lapsi on siis itsenäinen, luova toimija, 

mutta tämän lisäksi hän on osa sosiaalista ja kulttuurista piiriään. Pääjoki jatkaa: “Peda-

gogisesti niiden (eri roolien) merkitys on siinä, että aikuisjohtoisessa toiminnassa voi-

daan ottaa huomioon taiteellisen toimijuuden toteutumista ja luoda näin lapsilähtöistä 

vuorovaikutuksen tilaa lasten ja aikuisten välille.” Tulkitsen, että lapsilähtöisyys on vah-

vasti sidoksissa vuorovaikutukseen ja siihen, että lapsi on toiminnan ja keskustelun kes-

kiössä. Aikuinen, on hän sitten pedagogi tai perheenjäsen, voi omalla panoksellaan vai-

kuttaa aikuisen ja lapsen suhteen vuorovaikutuksellisuuteen. Muskarissa eri rooleja voi 

kokeilla painottamalla erilaisia tekemisiä. Luovan ilmaisun roolia voi vahvistaa erilaisilla 

improvisatorisilla tehtävillä ja yhteisötaiteilijan roolin ruokkimisessa taas keskitytään 

enemmän yhdessä ryhmänä toimimiseen.   

Lapsen aktiivinen toimijuus mahdollistetaan huomioimalla lapsen tarpeet ja hänen oppi-

misprosessinsa (Huhtinen-Hildén 2013, 136). Lapsen aktiivisen mukana olemisen mah-

dollistaminen on lapsilähtöisyyttä. Mikäli toimitaan lapsen maailmasta, kokemuksista ja 

taidoista käsin ja vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, ollaan mielestäni lapsilähtöisyyden 

ytimessä. Itse opettaessani olen huomannut, että lapsilähtöisyys edellyttää opettajalta 

kykyä sekä uskallusta hypätä tuntemattomaan ja päästää irti selkeistä suunnitelmista. 

Oppilaslähtöisessä pedagogiikassa opettajalta vaaditaan herkkyyttä tilanteen aistimi-

seen ja siten oppilaiden oppimisen tukemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Aktiivi-

sena toimijana lapsi saa olla ratkaisemassa ongelmia ja kehittämässä omaa ajatteluaan 
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sekä luovuuttaan. (Huhtinen-Hildén 2013, 143.) Olen itse muskareita pitäessäni huo-

mannut, kuinka lasten haastaminen oikealla tasolla innostaa heitä entistä tiiviimpään läs-

näoloon, ja sitä kautta pystymme luomaan yhteisen ymmärryksen ilmapiiriä. 

3 Kehittyminen varhaislapsuudessa 

Tässä luvussa käyn läpi sitä, mikä 3–5-vuotiaiden lasten kehityksessä on keskeistä, 

mitä heidän ajatellaan oppivan ja kuinka heitä tulisi tukea. Liitän nämä tiedot musiikki-

leikkikoulun kontekstiin.   

3.1 Lapsi oppii ja kehittyy kokonaisvaltaisesti 

Lapsi oppii paljon erilaisia taitoja ja niitä voidaan jaotella esimerkiksi fyysiseen, psyykki-

seen, sosiaaliseen ja aistien kehitykseen (Rosental ja Vikman 2018). Jokaista edellä 

mainittua kehityksen osa-aluetta voidaan tukea musiikin ja leikin avulla. Tärkeää lapsen 

kehityksen tukemisessa on aistielämyksellisyys ja aito iloitseminen lapsesta sekä hänen 

toimistaan (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 75-76). Aistielämyksellisyydellä tarkoitetaan 

useiden aistikanavien yhtäaikaista stimulointia, jolla oppimista voi vahvistaa.  

Kolmevuotiaat ovat uteliaita ja haluavat tutkia ympäröivää maailmaa mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Ympäröivän maailman tutkiminen tapahtuu itsenäisesti eri aistien 

kautta, mutta opitun asian jakaminen muiden lasten tai aikuisten kanssa on merkittävä 

osa oppimisprosessia (Kronqvist 2017). Vuorovaikutus turvallisten aikuisten kanssa vie 

lapsen kehitystä eteenpäin ja innostaa lasta tutustumaan ympäröivään maailmaan sekä 

ottamaan rohkeammin kontaktia kanssaeläjiinsä (Lyytinen ja Lyytinen 2014).  

Oppimisympäristön on oltava tarkoituksenmukainen. Erityisesti ryhmäopetuksen näkö-

kulmasta on tärkeää, että ilmapiiri on salliva, mahdollistava sekä turvallinen, ja että jo-

kainen tulee kohdatuksi (Pusa 2009, 77). Edellä mainitut seikat mahdollistavat lapsen 

kokeilemisen ja uuteen tutustumisen. Taiteen yhdessä tekeminen, kokeminen ja siitä 

puhuminen avaavat aidon mahdollisuuden kohtaamiselle (Pusa 2009, 75). Opettaja ei 

ole auktoriteetti, vaan vierelläkulkija, ohjaaja sekä tuki mahdollisten ongelmien ilmesty-

essä (Huhtinen-Hildén 2013, 135).  
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3.2 Kehityksen eri osa-alueita 

Käytän kehityksen eri osa-alueiden kuvailemiseen kirjallisten lähteiden lisäksi myös jul-

kaisematonta Metsämuskari -YouTube-videota (Metsämuskari 2016). Tein videosta huo-

mioita opettajan valintojen ja toiminnan vaikutuksista lapsiin. 

3.2.1 Kulttuurinen kehitys 

Varhaislapsuudessa ihminen kehittyy huimaa vauhtia. Lapsi kasvaa ja kehittyy niin fyy-

sisenä kuin sosiaalisena olentona. Lapsen kehitykseen vaikuttavat geeniperimän lisäksi 

muun muassa kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti. Edellä mainitut seikat määrittävät 

myös sitä, mitä lapsi alkaa tutkia ja mistä hän kiinnostuu. (Lyytinen ja Lyytinen 2014.) 

Kulttuurinen ympäristö sekä siinä mukana olevat kasvattajat ja turvalliset aikuiset vaikut-

tavat oppimiseen niin ratkaisevasti, ettei heitä voida erottaa lapsen musiikillisesta kehi-

tyksestä ja kokemuksista (Rogers 1990, 6). Tämä puoltaa muskaritilanteissa sellaisen 

lauluston käyttöä, joka koskettaa lasten elämää ja kokemusmaailmaa. Lapset ovat ko-

konaisvaltaisia kokijoita ja oppijoita. Tarkoituksenmukaista on siis käydä läpi samoja asi-

oita monessa eri tilanteessa ja uusien ihmisten kanssa. Näin lapsi vahvistaa omaa tietä-

mystään konkreettisista asioista sekä kulttuurista. 

Kulttuuriseen kehitykseen oleellisena osana kuuluu myös kielellinen kehitys. Aikuinen 

voi auttaa lasta asioiden nimien ja niiden merkitysten yhdistelemisessä (Helenius ja Kor-

honen 2011, 73). Kun kielenkehityksen peruspilarit ovat paikoillaan, voidaan kielen ja 

puheen kehitystä viedä eteenpäin musiikilla ja erityisesti laulamisella. Puheella, kielellä 

ja musiikilla on paljon yhteistä. Molemmat tapahtuvat vuorovaikutuksessa, jossa tärkeää 

on kyetä ensin vastaanottamaan sekä käsittelemään informaatiota. Tämän jälkeen lapsi 

voi siirtyä itse puheen ja musiikin tuottamiseen. Kuuleminen ja kuunteleminen ovat sekä 

musiikissa että puheessa vahvasti läsnä. (Ruokonen 2011, 67.) Lapsen kielenkehitys 

innostaa häntä keskustelemaan ja sanoittamaan omia kokemuksiaan sekä tunteitaan 

kuuntelevalle aikuiselle. Kielellisiä valmiuksia onkin tärkeää tukea niin keskustelemalla 

kuin esimerkiksi lukemalla. (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 75-78.) Lapsen kehityksen 

kannalta on tärkeää antaa hänen tuntea erilaisia tunteita ja samalla auttaa sanoittamaan 

niitä (MLL 2019). 

Havainnoimassani videomateriaalissa kulttuurisen kehityksen tukeminen näkyy muun 

muassa kappalevalinnalla. Kappale on suomenkielinen ja linkittyy teemaltaan vahvasti 
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metsään, jossa muskari toteutettiin. Metsä on hyvin suomalainen paikka, joten metsä-

muskarin kautta tutustutaan myös kulttuuriperinteeseen. Lapset laulavat kappaletta ja 

toisessa kohdassa soittavat sanarytmejä opettajan ohjeistaessa. Sekä laulaminen että 

sanarytmien käyttö opetuksessa kehittävät lasten kielellisiä valmiuksia. (Metsämuskari 

2016.) Opetuskokemukseni pohjalta voin sanoa, että musiikkileikkikoulussa kulttuurista 

kehitystä tuetaan automaattisesti, sillä jokainen mukana olija on ainakin yhdessä koetun 

muskarihetken ajan osa samaa kulttuuria. Kulttuuriseen ympäristöön kuuluu lauluperin-

teen lisäksi sosiaaliset suhteet ja niihin liittyvä kehitys. Näitä käsittelen tarkemmin seu-

raavassa luvussa.  

3.2.2 Sosiaalinen kehitys 

3–4-vuotiaiden lasten sosiaalinen vuorovaikutus myös muiden lasten kanssa on tärkeää, 

sillä sen kautta lapsi saa harjoitella yhdessä olemista sekä tekemistä. Kielen kehittyessä 

mahdollisia erimielisyyksiä ratkotaan puhumalla. Leikki kavereiden kanssa luontevoituu, 

mitä enemmän sitä harjoitellaan. (MLL 2019.) Musiikin ryhmätoiminnalla voi vaikuttaa 

positiivisesti osallistujien tunteeseen yhteenkuuluvuudesta. Tähän vaikuttaa muun mu-

assa yhteinen tavoite. Musiikin ryhmätoiminta kehittää tutkijoiden mukaan osallistujan 

tunneälykkyyttä sekä empatian tunnetta. (Huhtinen-Hildén ja Pitt 2018, 31.) Musiikkileik-

kikoulu on mielestäni täysin sovellettavissa tähän. Lapset ovat tekemisissä toistensa ja 

opettajan kanssa, jolloin heidän on toimittava yhdessä. Näin lapset opettelevat ottamaan 

muita huomioon ja heidän tunne-elämänsä kehittyy. Lapsi opettelee leikin kautta otta-

maan toisia huomioon (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 78).  

3–4-vuotias lapsi ottaa paljon vaikutteita ympäristöstään ja hänen vaikutuspiirissään ole-

vista aikuisista. Kun lapsen kanssa lauletaan ja häntä rohkaistaan luomaan uutta, lapsi 

alkaa musisoida. (Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen 2017, 132.) Lapselle on hyödyksi, 

että hänellä on ympärillään myös muita turvallisia aikuisia, joiden kanssa hän voi harjoi-

tella sosiaalisia tilanteita (MLL 2019). Opetuskokemukseni perusteella myös musiikki-

kasvattaja on tällainen aikuinen.  

Metsämuskari-videossa tuettiin lapsen sosiaalista kehitystä ryhmässä tekemällä. Lapsi 

ei ole yksin, vaan hän on osa ryhmää, jossa asioita tehdään yhtäaikaisesti. Sosiaalista 

kehitystä tuetaan muun muassa sillä, että lapset kulkevat jonossa ja malttavat odottaa 

omaa vuoroaan, kun ryhmä asettuu soittamaan. Pedagogi käyttää nonverbaalia ohjausta 
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viestittäessään lapsille matkan jatkamista: hän ottaa lapsiin katsekontaktia ja näyttää kä-

sillään ohjaavia merkkejä. Metsässä toteutettu muskari on mahdollisesti uusi ja erilainen 

kokemus lapsille. Uudet toimintamallit ja mahdollisuus tutustua niihin ryhmänä rikastut-

tavat lapsen kokemusmaailmaa ja hän oppii samalla vuorovaikutusta muiden kanssa. 

(Metsämuskari, 2016.) 

3.2.3 Motorinen kehitys 

Lapsen motoriseen kehitykseen liittyy niin karkea- kuin hienomotoriikka (Seppänen ym. 

2017, 225). Muskarissa motorisia taitoja voi kehittää musiikkiliikunnan ja soittamisen 

kautta. Musiikkiliikunnassa on perusteltua käyttää monia erilaisia liikuntatapoja sekä ak-

tiivista musiikin kuuntelua. Musiikissa tapahtuvat erilaiset äänenvoimakkuuden tai tun-

nelmien vaihtelut herättävät lapsissa tunteita, joita he voivat kuvata kehollisesti reagoi-

malla. Erilaiset liikkeet ja liikuntatavat kehittävät lasten koordinaatiota sekä kehotunte-

musta. (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 118.) Vanhempien lasten kanssa on perusteltua 

harjoitella yhtäaikaisia liikkeitä, vuorokäsisoittoa, liikkumista kaverin kanssa esimerkiksi 

pareittain sekä hienomotorisesti haastavampien soittimien soittamista (Lindeberg-Piiroi-

nen ym. 2017, 123-124). 

Karkeamotorista kehitystä tuetaan Metsämuskari-videossa jo muskarin ympäristön va-

linnalla. Koska muskari tapahtuu metsässä, on metsäpolulla monia erilaisia juurakoita ja 

pinnanmuotoja, joita lasten täytyy tarkkailla. Lasten täytyy hallita kehoaan siinä määrin, 

että he voivat kiivetä kiven päälle ja kulkea jonossa poluilla. Videossa taputeltiin ja soi-

tettiin kepeillä vuorokäsin, mikä kehittää lasten motoriikkaa. (Metsämuskari 2016.) 

3.3 Oppimisen kulmakiviä 3–5-vuotiailla 

3.3.1 Mallioppiminen 

3-vuotiaiden yksi kategorisia oppimistapoja on mallioppiminen. Lapsi toistaa vanhem-

pien toimintaa kritiikittömästi ja opittuja taitoja harjoitellaan ahkerasti. Lapselle on tärkeää 

saada toistaa asioita yhä uudelleen ja uudelleen (Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen 2017, 

76). Muskarissa yhdessä tekemisen ja toistamisen kautta lapsi saavuttaa motorisia, so-

siaalisia, tiedollisia ja musiikillisia tavoitteita (Seppänen ym. 2017, 224-225). Nämä mu-

siikillisen toiminnan tavoitteet vievät eteenpäin lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kas-
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vua. Esimerkiksi muskarihetkien kautta lapsi oppii paljon ryhmässä olemisesta ja ihmis-

ten lukemisesta. Kanssamusisoijien sanattomien vihjeiden lukutaito auttaa niin muska-

rissa kuin ympäröivässä kulttuurissa toimimista.  

Kokemuksen kautta oppimista auttavat peilisolut, jotka liittyvät sosiaaliseen kanssa-

käymiseen. Kyseessä on aivoissa vaikuttava hermosolukko, joka liittyy oppimiseen mat-

kimalla. Taiteen oppiminen tapahtuu yleensä sekä nähdyn esimerkin, että oman luovuu-

den ja kokeilun kautta. Opettajan tekemisen näkeminen on tärkeässä osassa oppimi-

sessa, jotta lapsi voi itse oman kokemuksensa kautta toteuttaa saman prosessin. (Huo-

tilainen, ym. 2018.) Metsämuskari-videolla oppilaat seuraavat tarkasti, miten opettaja 

soittaa keppejä. Lapset ovat mukana katseellaan ja soittamisen kautta. (Metsämuskari 

2016.) Huomioin videosta, että lapset todella tarkkailevat mitä opettaja tekee, ja olen 

huomannut saman itse opettaessani.  

Toisto tuo kappaletta tutummaksi. Oppiminen nähdään prosessina ja sillä, kuinka asioita 

toistetaan, on merkitys. Kun toistaminen on tarkoituksenmukaista, se muokkaa aivojen 

hermoratoja, synapsiyhteyksiä ja mahdollistaa uuden oppimista. (Duke 2005, 116-117.) 

Metsämuskari-videolla toisto näkyy muun muassa siten, että lapset osaavat laulaa kap-

paletta opettajan mukana. Opettaja laulaa kappaletta ja hän on valinnut tukea oppilaiden 

tekstin muistamista erilaisilla luonnosta löytyvillä materiaaleilla, joista kappaleessa lau-

letaan. (Metsämuskari 2016.) 

Mallioppimisessakin on hyvä muistaa lapsen aktiivinen toimijuus. Lapsen ilo tilanteessa 

saattaa olla vain aikuisen ilahduttamista. Vaikkei muutos opettajalähtöisestä opettami-

sesta kohti dialogista opetustapaa ole helppo, se mahdollistaa lapsen oman prosessoin-

nin ja taiteen luovan tekemisen. (Pusa 2009, 75-76.) 

3.3.2 Leikki 

Lapselle ominaista on leikki. Leikin kautta lapsi jäsentää maailmaa ympärillään ja käsit-

telee kokemuksiaan sekä tunteitaan. Leikkiessään lapsi oppii niin kognitiivisia, emotio-

naalisia, sosiaalisia kuin motorisiakin taitoja. (Merikoski 2005.) Pääjoki (2017) kuvaa lap-

sen maailmasuhdetta kokonaisvaltaiseksi: ”Lapsen maailmasuhteelle on ominaista ais-

tisuus ja toiminnallisuus.” Leikki tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä monin eri ta-

voin, eikä siinä pääosassa ole lopputulos, vaan tekemisen ja luomisen ilo (Lyytinen ja 

Lyytinen 2014). Onnistunut leikki edellyttää turvallista, mielikuvituksella höystettyä sekä 
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avointa ilmapiiriä. Vaikka tilanne on vapaa, pidetään leikissä kuitenkin kiinni tietyistä 

säännöistä. Sama pätee muskariopetukseen: tilanne ei ole vain yhteistä hauskanpitoa, 

vaan taustalla vaikuttavat pedagogin suunnittelemat tavoitteet sekä oppimisen mahdol-

listaminen. Tämä kaikki tapahtuu unohtamatta lasten omia ideoita. (Lindeberg-Piiroinen 

ym. 2017, 363.) Leikin kautta tekemistä tuettiin Metsämuskari-videolla esimerkiksi siten, 

että lapset saivat elää kappaleen leikin maailmasta käsin. Kappaleessa laulettiin tiestä 

ja lapset saivat kulkea metsän poluilla ikään kuin samaa tietä. Opettaja käyttää soitto-

osuudessa myös vapaata improvisointia, mitä tukee mielestäni vapaata leikkiä. (Metsä-

muskari 2016.) 

3.4 Mihin lapsi tarvitsee tukea?  

3.4.1 Kasvattajan aktiivinen rooli 

Ajattelemme usein, että lapsi tarvitsee musiikinopettajalta musiikkikasvatusta. Mielestäni 

Tiina Pusa (2009) on kirjoittanut osuvasti varhaiskasvattajan asemasta:  

“Näen varhaiskasvattajan tehtävänä sen, että hän mahdollistaa lapsen 
omaehtoisen toiminnan. Kasvattajan tehtävä ei ole nimensä mukaisesti 
niinkään kasvattaa vaan enemmänkin turvata olosuhteet ja ympäristö, jos- 
sa lapsi voi etsiä ja löytää asioita itse. Kasvattajan tehtävä on tällaisessa 
kasvatusajattelussa mielestäni äärimmäisen aktiivinen, koska se perustuu 
vahvaan vuorovaikutussuhteeseen, läsnäoloon ja käytettävissä olemi-
seen.” (Pusa 2009, 73.) 

Sitaatti kertoo kasvattajan aktiivisesta roolista ja vaikka siinä puhutaan varhaiskasvatta-

jasta, koskee se aivan yhtä lailla myös musiikin varhaiskasvatusta. Lapsen kanssa käy-

tävä vuorovaikutus opettaa pedagogille uutta niin tilanteesta, musiikista kuin dialogin toi-

sesta osapuolesta (Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen 2017, 19). Lapsen aktiivista toimi-

juutta edellyttää aikuisen läsnäolo ja aito kiinnostus oppilasta sekä tämän kokemusmaa-

ilmaa kohtaan. Molemmat osapuolet voivat opettaa toisiaan. Tarvitaan avointa mieltä 

sekä halua rakentaa yhteistä ymmärrystä. 

Lapsen kehitykselle ja oppimiselle on tärkeää, että aikuinen antaa kannustavaa pa-

lautetta ja on läsnä lapsen elämässä. On tärkeää sanoittaa lapselle mikä hänen toimin-

nassaan onnistui, eikä kehua perusteetta (Pusa 2009, 76). Myönteinen palaute innostaa 

kokeilemaan uudestaan ja se saa aikaan hyvää mieltä. Positiivisen palautteen syyn ei 

tarvitse olla suuri, mutta onnistumisesta tulee aina palkita niin yksilöä kuin ryhmääkin. 
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(Lindeberg-Piiroinen, Ruokonen ja Pantsu 2017, 365.) Metsämuskari-videolla opettaja 

kehuu sekä sanattomasti esimerkiksi hymyn ja kannustavan elekielen kautta että sanal-

lisesti onnistumisen jälkeen (Metsämuskari 2016).  

3.4.2 Ohjeistaminen monilla tavoilla 

Lapsen kokonaisvaltaista oppimistapaa silmällä pitäen on aiheellista pitää mielessä, että 

lapsen oppimista voi tukea yhdistelemällä monia eri taiteenlajeja (Pusa 2009, 76). Mikäli 

opettamista katsotaan designteoreettisesta perspektiivistä, merkittävässä osassa ovat 

erilaiset merkkijärjestelmät, joita opettaja voi käyttää opettaessaan. Merkkijärjestelmiä 

voivat olla esimerkiksi kehollisesti näyttäminen ja laskeminen ääneen. Merkkijärjestelmät 

voivat toimia toisiaan tukien, jolloin oppilas saa opettajalta erilaisten aistien kautta sa-

maan päämäärään tähtäävän informaation. On kuitenkin mahdollista, että opettaja käyt-

tää merkkijärjestelmiä harhaanjohtavasti. Tällöin oppilas hämmentyy, eikä tiedä kumpaa 

informaatiota hänen tulisi seurata. (Rostvall 2008.) Musiikin varhaiskasvattajan on oltava 

tietoinen tästä, jotta hän voi tukea oppilaitaan monin eri tavoin hämmentämättä lapsia. 

Tuen antaminen opettajan puolelta tapahtuu aktiivisesti ja sensitiivisesti lapsen tarpeet 

huomioiden. (Kronqvist 2017.) Lapsen kokonaisvaltaisuuteen liittyen on aiheellista pitää 

mielessä, että lapsen oppimista voi tukea yhdistäen monia taiteenlajeja (Pusa 2009, 76). 

Erilaisia taidemuotoja voi käyttää myös ohjauksen välineinä. Metsämuskari-videolla 

tämä tehtiin yhdistämällä erilaisia metsästä löytyviä materiaaleja ja niiden tunnustelua 

sekä musiikkia ja liikettä.  

4 Prosessin eteneminen 

4.1 Opettajien löytäminen ja kontaktointi 

Aineistoa sanattoman ja musiikillisen ohjauksen ilmiöstä kerätäkseni tarvitsin henkilöitä, 

jotka olivat vapaaehtoisia haastateltaviksi. Ensimmäinen ideani oli observoida opettajia, 

jotka ovat tunnettuja tyylistään käyttää opettaessaan sanatonta ohjaamista. Tämä osoit-

tautui hankalaksi, koska en löytänyt tarpeeksi tähän ohjaustyyliin selkeästi profiloituneita 

opettajia. Tarkemmin asiaa pohdittuani päädyin siihen, että kiinnostavampaa on nähdä, 

miten sanaton ohjaaminen näkyy todellisuudessa kentällä. Näin opinnäytetyöni antaisi 

todellisuutta vastaavan kuvan. Siitä näkyisi, kuinka kokeneet varhaisiän musiikkikasvat-

tajat käyttävät sanatonta ja musiikillista ohjausta kentällä. 
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Valitsin haastattelemani opettajat sen perusteella, keitä halusin observoida. Lähetin kai-

kille sähköpostia mahdollisista observoinneista ja tiedustelin halukkuutta lähteä mukaan 

opinnäytetyöhöni. Kysyin samassa sähköpostissa, opettaako opettaja mahdollisesti 3–

4-vuotiaiden ryhmiä ilman vanhempia. Myöntävän vastauksen saatuani päätimme haas-

tattelupäivän. Mukana oli kolme eri musiikkioppilaitoksessa toimivaa opettajaa. Kaksi ob-

servoitavista musiikkileikkikouluryhmistä toimivat musiikkioppilaitoksen tiloissa, kolmas 

päiväkotimuskarina.  

 

Kuvio 2. Ensimmäinen haastateltaville lähetetty sähköposti. 

Ensimmäisen sähköpostin lähettämisen jälkeen jouduin kasvattamaan observoitavien 

lasten ikähaarukkaa 3–5-vuotiaisiin, sillä kaikilla opettajilla ei ollut juuri 3–4-vuotiaiden 

ryhmiä.  

4.2 Haastattelut ja observoinnit 

Lähdin haastatteluihin keskustelumielellä enkä tenttaamaan opettajia. Sähköpostitse il-

moitin, että haastatteluun on hyvä varata aikaa noin tunti. Tein haastatteluille opinnäyte-

työohjaajani kehotuksesta dokumentin, jossa jaottelin etukäteen pohtimiani asioita te-

maattisesti. Kaavake toimi itselleni ajatusten herättelijänä sekä virittäytymisenä haastat-

teluihin, sillä sitä varten kävin itsekseni läpi mikä mielestäni on sanatonta tai musiikillista 

ohjaamista. Haastatteluissa keskustelimme aiheesta ja annoin tilanteen sekä ajatusten 

viedä keskustelua eteenpäin. Hetkittäin tarkastin haastattelurungosta, olimmeko jo jutel-

leet kaikesta minua askarruttaneesta. 
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Alkuperäinen ideani oli haastatella opettajaa ensin, jotta voimme muodostaa yhteisen 

pohjan ymmärrykselle sanattomasta ohjauksesta. Tämä osoittautui toimivaksi, sillä mi-

nulle oli tärkeää tutustua opettajiin ennen heidän ryhmiensä observoimista. Tämän an-

siosta havainnointitilanteissa tuntui helpommalta olla pelkästään observoija ja kieltäytyä 

ryhmien mukana touhuamisesta. Kolmannen opettajan kanssa toteutimme aikataululli-

sista syistä haastattelun ja observoinnin eri päin. Tämä ei lopulta tuottanut ongelmia tai 

hankaluutta materiaalien keräämiseen tai läpikäyntiin.  

Päätin nauhoittaa haastattelut puhelimeni sanelimeen, josta voisin kätevästi käydä niitä 

myöhemmin läpi. Puhelimella äänittäminen sujui hyvin, ääni kuului äänitteillä moitteetto-

masti ja haastattelujen rennosta tunnelmasta sai kuunnellessa kiinni myös jälkikäteen. 

Kevään korona-pandemia hankaloitti viimeistä haastattelua, sillä emme pystyneet teke-

mään sitä kasvotusten. Videoitu haastattelu zoom.us-palvelun kautta toimi kuitenkin hy-

vin ja olin tyytyväinen sekä ääni- että videotiedoston laatuun.   

4.3 Aineiston ylös kirjoittaminen ja läpikäyminen 

Kaikkien observointien jälkeen kirjoitin vielä selkeämmät ja kattavammat dokumentoinnit 

tuntien kulusta. Kirjasin mitä tunneilla oli tehty, keskittyen opettajan käyttämään sanatto-

maan ohjaukseen ja siihen, miten se vaikutti lapsiin.  
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Kuvio 3. Katkelma observointien muistiinpanoista. 

Käytin haastattelujen litterointiin reilusti aikaa, jotta voisin vertailuvaiheessa keskittyä ai-

neiston läpilukuun ilman äänitteisiin palaamisen tarvetta. Haastatteluja auki kirjoittaes-

sani kirjoitin kellossa näkyvän minuuttimäärän ennen uutta kysymystä, jotta tarpeen vaa-

tiessa pystyisin palaamaan mahdollisesti mieltä askarruttaviin paikkoihin. Ensimmäisen 

haastattelun litteroinnin jälkeen huomasin, että oman oikolukemiseni kannalta on hel-

pompaa, jos kirjoitan omat kommenttini isoin kirjaimin. Tällöin saatoin helposti hypätä 

omien kommenttieni yli ja keskittyä haastateltavan opettajan ajatuksiin.  
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Kuvio 4. Katkelma erään opettajan haastattelusta.  

Kun olin litteroinut kaikki haastattelut, kävin jokaisen niistä läpi ja merkitsin kolmella eri 

värikoodilla minua kiinnostavia kohtia. Värjätyiksi kohdiksi päätyivät kiinnostavat termit, 

mielenkiintoiset pointit sekä sellaiset asiat, joita en ollut itse aiemmin ajatellut. Ajattelin 

jaottelun helpottavan minua vertaillessani eri opettajien vastauksia sekä observointeja 

keskenään.  

5 Sanattoman ja musiikillisen viestinnän monipuolisuus 

Tässä luvussa käsittelen haastatteluista kerättyä materiaalia sanattomasta ohjaamisesta 

sekä siihen liittyvistä huomioista. Tekstissä on mukana opettajilta poimittuja sitaatteja. 

Olen päättänyt jättää pedagogit nimeämättä, sillä halusin pitää haastateltavieni henkilöl-

lisyydet salassa.  
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5.1 Sanoitta ohjaaminen mahdollistaa paljon 

Haastattelemani opettajat kuvailivat sanatonta ohjausta sellaiseksi toiminnaksi, jossa on 

mahdollista opettaa ilman sanoja. Opettajat toivat esiin flow’n käsitteen, joka liitetään 

usein sanattomaan ohjaamiseen. Jotkut opettajat kävivät enemmän läpi sitä, mitä kaik-

kea tämä flow oikeastaan on. Eri haastatteluista keräsin monia sanattoman ohjauksen 

mahdollisuuksia: visuaalisuus, eleet, ilmeet, katseet, kuvat ja konkreettisten tavaroiden 

käyttö opetuksessa, taito lähteä tekemään asioita ilman puhuttua pohjustusta sekä mu-

siikin käyttö. Yksi haastateltavista kertoi muskarin samankaltaisena toistuvan rakenteen 

olevan osa sanatonta ohjausta. Yksi opettajista kuvaili oppimista ja siihen liittyvää sana-

tonta ohjausta seuraavasti:  

”Puhe on luonteenomaista, se tuo paljon mahdollisuuksia, kun sen jättää. Joudutkin ole-
maan kontaktissa opetustilanteessa. Kuurot: on pakko seurata. Oppimisessa lapsilla sama, 
on pakko seurata kun ei ole puhetta.” 

Kaikkien opettajien ajatukset sanattomasta viestinnästä liittyivät vuorovaikutukseen ja 

haastatteluita tutkiessani tuntui siltä, että opettajat ajattelivat sanatonta ohjausta jonkin-

tasoisena yhteyden löytämisen välineenä. Saavutettu yhteys mahdollistaa oppilaiden op-

pimisen ja tunneilla koetut elämykset. Mielestäni oli kiinnostavaa, että opettajien oli vai-

keaa keksiä sellaisia ryhmiä tai yksilöitä, joiden kanssa sanaton ohjaus ei toimisi tai olisi 

opetuksessa toiminut. Yhden opettajan kokemus oli, että asperger-lapsien kanssa sana-

ton ohjaaminen voi aiheuttaa turhaa hämmennystä sekä turvattomuutta. Samainen opet-

taja mainitsi myös ärsykeherkät lapset. Näiden lasten on hankala keskittyä opettajan 

ohjeistukseen, koska tilassa on paljon kaikkea muutakin kiinnostavaa. Toisaalta muska-

rissa kenellä vain voi olla keskittymisen kanssa ongelmia, myös opettajalla itsellään.  

Oli kiinnostavaa kuulla, miten yksi opettaja kuvaili sanattoman ohjaamisen ja vuorovai-

kutuksen harjoittelua lasten kanssa:  

”Sanatonta viestintää voi kehittää lapsilla esimerkiksi siinä, että annetaan kehuja siitä, 
miten tietävät miten toimia: ”WAU, mistä te tiesitte, että teidän tulee pysähtyä?” Lapset 
tulee aktiiviseksi havainnoimaan tilannetta.”  

Kehuminen ja positiivinen ilmapiiri nostettiin tärkeäksi osaksi opetusta ja lasten oppi-

mista myös muissa haastatteluissa.  



 
 

   
 

 

19 

Musiikillisen ohjauksen tavoista mainittiin erityisesti äänenvoimakkuus, erilaisten äänit-

teiden avulla luotu tunnelma sekä erilaiset säestystyylit. Haastattelujen perusteella mu-

siikin mahdollisuuksia ei pidä millään tavalla väheksyä. Musiikkia kuvattiin sanattomana 

kielenä, jota ei tule sekoittaa sanallisilla viesteillä. Yksi haastateltavista puki musiikin roo-

lin sanoiksi näin: ”Musiikki on yksi vuorovaikutuksen väline ja keino.”  Musiikin mahdolli-

suudet opetuksessa ja tätä myöten myös ryhmän tai yksilön ohjaamisessa ovat lukemat-

tomat. Erityisesti yksi opettajista mietti, miten valtavasti musiikilla voi vaikuttaa lapsien 

vireystasoon sekä tunnin tunnelmaan. Heti pohdintansa perään hän muistutti myös sa-

nallistamisen tärkeydestä.  

”Mitä se musiikillinen vuorovaikutus oikeasti on? Se miten sä jonkun asian soitat tai lau-
lat, tai teet vaihtelun tai et tee jotain mitä ei ole vielä tapahtunut. Sillä pystyy paljon teke-
mään. Sillä on suuri merkitys! Sillä pystyy ohjaamaan, herättämään huomiota ja aktivoi-
maan. Se on hyvä tasapaino, koska me tarvitaan sanallista juttua miten me saadaan kogni-
tiivista tietoa. Esim. tauko. Miten me ensin havainnoidaan taukoa kehollisesti, voi olla 
hyvä myöhemmin myös sanallistaa tää. Hyvä ehkä sanallistaa. Että ne tukee toisiaan, sa-
naton ja sanallinen. Ei ole mitään, että jommankumman voisi jättää pois.” 

Sanatonta ohjaamista kuvailtiin kiinnostavaksi, koska se ei ole lapsille yhtä tuttu kommu-

nikoinnin muoto kuin puhe. Kahden opettajan kanssa keskustelimme siitä, että perhe-

ryhmissä sanaton ohjaaminen saattaa olla aluksi hankalaa aikuisille. Yksi haastatelta-

vista selitti tätä sillä, että lapset adaptoituvat opettajaan nopeasti, mutta aikuisilla tottu-

minen saattaa viedä enemmän aikaa. 

5.2 Ohjaamistapojen balanssi 

Oma ennakkokäsitykseni oli, että musiikkileikkikouluopettajat arvostaisivat huomatta-

vasti enemmän sanattomasti tapahtuvaa viestintää ja pyrkisivät koko ajan tietoisesti sitä 

kohti. Haastatteluista huomasinkin, että sanatonta ohjausta ja sen flow’ta arvostetaan ja 

se nähdään hyvänä ja jopa toivottavana tapana pitää muskaria. Yksi opettajista kuvaili 

sanatonta sekä musiikillista ohjaamista näin: 

“Siihen liittyy sellainen intensiteetti, että tietää mitä on tekemässä. Se on, kun lähtee sa-
nallisesti selittämään niin lähtee sellaiselle analysoinnin puolelle, tai sellaiseen abstrak-
tiin. Mut sit taas jos vaan tehdään ja ollaan siinä flow’ssa, niin se, asiat saattaa tapahtua 
vain paljon suoremmin. sillä tekemisellä. Siis varsinkin pienten kanssa. Se on ensin tie-
tenkin kannattaisi olla kokemus ja sitten selitys. Tai melkein kaikessa tekemisessä ensin 
tehdä ja sitten vasta sanallistaa.”   

Olin odottanut samankaltaisia ajatuksia muiltakin opettajilta, mutta oli helpottavaa huo-

mata, että kaikki opettajat puolsivat molempien ohjaustapojen käyttöä. Sekä sanallisella 
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että sanattomalla ohjaamisella on paikkansa. Sanallista ohjaamista perusteltiin erityisesti 

turvallisuuden tunteella sekä sillä, että se on lapsille tutumpi tapa kommunikoida. 

Yksi haastateltavista opettajista pohti kokemustaan hänellä olleista opetusharjoittelijoista 

seuraavasti: ”Kun tulet tilaan ja aiot tehdä lasten kanssa töitä, on kuitenkin okei sanoa 

myös jotain. Sanaton ohjaaminen ei ole ainut mahdollisuus tehdä hommia.” Tämä oli 

vain esimerkki, mutta pitää mielestäni sisällään koko musiikkileikkikoulun kontekstin. On 

hienoa, jos pedagogilla on hallussa sanattoman ohjaamisen tapoja, mutta lapsille voi olla 

tärkeää edes moikata aluksi sanallisesti. Vaikka musiikkileikkikoulun aloittaisi moikkaa-

malla, voi siitä jatkaa sanattomalla ohjaamisella. Sanallista viestintää puoltaa esimerkiksi 

se, että lapsille on tärkeää sanoittaa, mitä tapahtuu ja miltä opettajasta tuntuu, jos ryhmä 

alkaa riehua. Yksi haastateltava pedagogi kertoi, että lapsen kehityksen kannalta on tär-

keää sekä tehdä, että sanoittaa sitä, mitä on tehty. Tästä hän käytti esimerkkinä tilan-

netta, jossa opettaja hakee erilaisilla säestyksillä erilaista liikettä. Jotta lapset ymmärtä-

vät mitä heiltä odotetaan, on hyvä käydä esimerkin ja kaikkien yhteisen tekemisen jäl-

keen sanallisesti läpi, mikä tämän liikemuodon nimi on. Liikkeen tekemisen ja sen ni-

meämisen kautta lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät ja hän pystyy yhdistämään liikkeen 

nimen, aktiivisen kuuntelun sekä itse liikuntatavan toisiinsa. 

Haastattelujen perusteella ymmärsin, että sanattoman viestinnän käyttö mahdollisesti li-

sääntyy sitä mukaa, kun opettaja ja ryhmä tutustuvat. Yksi opettaja kertoi, että hän aloit-

taa uuden ryhmän kanssa syyslukukaudella enemmän kielellisesti viestien. Kun oppilaat 

saavat kiinni opettajan persoonasta ja tavasta ohjata, on luontevaa siirtyä sanattomaan 

tekemiseen.  

5.3 Mitä sanaton ohjaus vaatii opettajalta ja voiko siinä kehittyä? 

Oli kiinnostavaa huomata, että tähän kysymykseen vastattiin hyvin eri tavoilla ja eri läh-

tökohdista. Edellinen keskustelunaihe vaikuttaa tietenkin myös tämän kysymyksen vas-

taukseen. Opettajat saattoivat tuoda toisten opettajien esiin nostamia pointteja jonkun 

toisen kysymyksen alla.  

Yksi haastateltavista korosti itsetuntemusta ja sitä, että ymmärtää omaa reagointiaan 

sekä toimintaansa opetustilanteessa. Hänen mielestään on tärkeää reflektoida omaa te-

kemistään ikään kuin ulkopuolisen silmin. Toisen opettajan vastauksessa korostui tilan-
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teen lukemisen taito ja jokaisen lapsen kohtaaminen niin katseella kuin esimerkiksi fyy-

sisesti asettumalla hyvään kohtaan tilassa. Hänen vastauksessaan tärkeänä nousi esiin 

myös opettajan ja lapsen oleminen samalla tasolla. Tällä pedagogi tarkoitti, ettei opettaja 

ole auktoriteetti, jota lapsen tulee seurata. Opettajan tehtävänä hän näki ennemminkin 

yhteismusisoinnin ja lasten ideoihin tarttumisen.  

Kolmas opettaja peräänkuulutti vahvaa läsnäoloa. Tämä näkyy vuorovaikutuksena las-

ten kanssa ja opettaja kuvaili sitä aktiivisena kehollisena otteena. Hän perusteli mielipi-

dettään sillä, että vuorovaikutuksessakin lapsen on kyettävä nonverbaalin viestinnän 

kautta päättelemään, onko viesti osoitettu hänelle ja kuinka siihen tulee vastata. Opettaja 

piti kehonkielen avoimuutta tärkeänä, jotta lapset kokevat tilanteen ja opettajan turval-

liseksi ja helpommin luettavaksi. Kehollisuus näkyy opettajan mukaan esimerkin näyttä-

misen lisäksi karismana. Jokaisen haastateltavan vastauksista huokui myös opettajan 

kiinnostus lapsiin sekä opetettavaan asiaan. Mikäli musiikkikasvattaja ei itse pidä omaa 

harjoitettaan mielenkiintoisena, eivät lapsetkaan siitä innostu. Opettajalla on oltava halu 

ymmärtää lapsia ja heidän ajatuksiaan. Muuten lapset eivät ole tilanteessa läsnä.   

Opettajilla oli erilaisia ajatuksia siitä, miten sanatonta ohjaamista voisi oppia. Haastatte-

luissa mainittiin oman opettamisen videointi, taitavien pedagogien observointi, kokemuk-

sen tuoma varmuus, tuntien suunnittelu sekä käytännön työn tekeminen. Yksi opettaja 

koki oppineensa sanatonta ohjausta ollessaan itse oppijan roolissa erilaisilla kursseilla. 

Kun saa itse kokea hyvin toimivaa pedagogiikkaa, se innostaa myös kehittymään opet-

tamisessa. Mielestäni kiinnostavaa oli tuntien suunnittelun esiin nostaminen. Tämän 

maininnut opettaja perusteli vastaustansa sillä, että hyvin suunnitellun tunnin flow ei kat-

kea missään vaiheessa. Siirtymien ja kaiken tuntiin kuuluvan aktiviteetin etukäteen suun-

nittelu mahdollistaa opettajan vahvemman läsnäolon, joka näkyy lasten kanssa toteutu-

vana vahvana vuorovaikutuksena. Mikäli suunnitelma on pedagogin päässä selkeänä, 

voi siitä mahdollisesti myös poiketa helpommin ja ottaa vastaan lasten antamia impuls-

seja.  

5.4 Johtopäätöksiä haastatteluista 

“Se on se elämys ensin ennen kuin se sanoitetaan, jos ollaan varhaiskasvatuksen 

kanssa tekemisissä.” Näin yksi haastateltavista kuvaili varhaisiän musiikkikasvatusta. 

Ensin tulee kokemus ja sen jälkeen sitä selitetään. Kaikki opettajat kokivat sanallisen 
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ohjaamisen kuuluvan muskariin samalla tavalla kuin sanattoman sekä musiikillisen oh-

jaamisenkin. Sanallinen ohjaaminen nähtiin turvallisuutta luovana ja lasten kokemus-

maailmaan sopivana. Pedagogin tehtävä on toimia lasten toimintakulttuurin rajoissa ja 

tämä auttaa myös valitsemaan sitä, mikä vuorovaikutuskanava toimii minkäkin ryhmän 

kanssa. Kun opettaja ja oppilaat tuntevat toisiaan paremmin, voidaan käyttää enemmän 

sanatonta ohjaamista. Tärkeintä opetustilanteessa on miettiä sitä, oppivatko lapset ja 

onko heillä turvallinen olo, sillä lapset ovat toiminnassa keskiössä.  

Eräs oivallus haastattelumateriaaleista oli se, että ryhmänhallintatilanteet vaativat enem-

män sanoittamista kuin musiikin opettaminen. Juttelin kaikkien kanssa sanallisten ohjei-

den selkeyden ja pituuden merkityksestä. Yksi haastateltava kommentoi asiaa näin: 

“Mitä lyhempi, sitä parempi.” Sanattoman ohjauksen valteiksi luettiin sen nopeus sekä 

oppilaiden mielenkiinnon herättäminen. Muskarituntien suunnittelulla voi edesauttaa sa-

natonta ja musiikillista ohjaamista, sillä hyvä suunnitelma auttaa muistamaan tunnin ra-

kenteen ja huomioimaan sanattoman sekä musiikillisen ohjaamisen paikat jo etukäteen. 

Läsnäolo ja vuorovaikutus lasten kanssa on vaivattomampaa, kun tunnin sisältö on sel-

villä. Esimerkin näyttäminen toimii lasten kanssa niin soitossa, musiikkiliikunnassa kuin 

muissakin toiminnoissa ja se innostaa lapsia lähtemään mukaan. Sanatonta ja musiikil-

lista ohjaustapaa voi opetella suunnittelemalla tuntien rakenteen, observoimalla toisia 

opettajia ja opettamalla itse. 

6 Observoinneissa havaittuja ohjaustapoja sekä lasten reaktioita 

Erittelin observointejani observointikaavakkeeni pohjalta. Olen nimennyt väliotsikot ob-

servointikaavakkeesta löytyvien teemojen mukaan. Kaikki luvussa 6 käyttämäni lainauk-

set ovat otteita observointipäiväkirjoistani. 

6.1 Keholla näyttäminen 

Keholla näyttäminen näkyi observoinneista usein erityisesti soitto- tai musiikkiosuuk-

sissa. Erilaisten koreografioiden näyttämisen ja niiden mukana elämisen lisäksi opettaja 

saattoi ilmentää kehollaan esimerkiksi soittointensiteettiä. Tämä näkyi yhdellä tunnilla 

siten, että djemberumpuja soitettaessa opettaja nojautui eteenpäin. Hän haki selkeästi 

tiiviimpää kontaktia lapsiin ja halusi katseellaan tarkentaa lasten keskittymistä soittoon. 

Opettaja halusi varmistaa, että kaikki lapset ovat mukana tekemisessä yhdessä.  
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Toisen opettajan tunnilla aiheena oli toonika- ja dominanttisointujen erottamisen sekä 

soittamisen opettelua. Ohessa ote observointipäiväkirjastani:  

”Mustikka ja mustikka ja mansikka ja mustikka. Tehdään kehollisesti saman biisin soin-
nut. Mustikka on jalat yhdessä, mansikka jalat erilleen. Vaikka samat soinnut ovat vierek-
käin, tehdään selvennykseksi kuitenkin sama liike uudestaan. Lauletaan samalla melodiaa 
lintulaulusta ja sanotaan mustikka ja mustikka, mansikka ja mustikka.” 

Opettaja siis näytti kehollaan erilaisia liikkeitä, joilla hän halusi konkretisoida sitä, miten 

kappaleen soinnut lopulta vaihtuvat. Kokonaisvaltainen kehon käyttö opetuksessa on 

mielestäni perusteltua – opettaja haluaa pohjustaa oppilaille sitä, miten eri soinnut ovat 

erilaisia. Tätä tuetaan myös laulamalla sointujen marjanimiä. Seuraamillani tunneilla ke-

hollista ohjausta käytettiin myös muun muassa tunnin tekemiseen virittäytymisessä sekä 

ylipäätään kaikessa tekemisessä esimerkin näyttämisen takia.  

6.2 Musiikilla ohjaaminen 

Musiikilla ohjaaminen on observoinneissani nähtävissä säestävänä toimintana pianolla, 

kanteleella tai kitaralla. Näissä musiikilla ohjaamisen hetkissä ovat suuressa osassa eri-

laiset komppityylit, volyymitasot sekä instrumenttien oma ääni ja tunnelma. Opettajat 

käyttivät eri musiikkiliikuntahetkissä erilaisia komppaustapoja, esimerkiksi hiipimistä 

säestettiin eri lailla kuin pomppimista. Yksi opettaja käytti säestykseen ja taukoon liitty-

vää patsasleikkiä, jossa oppilaat saivat tanssia kun musiikki soi, mutta musiikin 

tauotessa myös liikkeen on pysähdyttävä. Vaikka tehtävä sanallistettiinkin ensin, toimi 

musiikki hyvin lasten kiinnostuksen herättäjänä. Lapset halusivat selkeästi purkaa ener-

giaa, mutta aktiivisen kuuntelun kautta he olivat kuitenkin tehtävässä läsnä.  

”Kun kuulet musiikkia pianosta, saat liikkua. Hiivin, hiivin, hiivin, stop. Kaikki jähmet-
tyy kun musa loppuu. Kipitän, menevämpi musa. Pyörimisessä myös keinuva. Tömistän, 
silloin kaikki tömistää isosti. Säestyksen eri tyylit tulevat täältä selkeästi esiin.”  

Erilaisia komppaustyylejä käytettiin myös aktiivisen kuuntelun välineenä: lasten oli itse 

kuunneltava pianosta, millaista liikettä heiltä odotettiin. Tätä harjoitetta käyttäneen opet-

tajan haastattelussa puhuimme paljon siitä, kuinka asioiden kertaamisella ja toistolla on 

lapsille valtava merkitys. Lapset tiesivät, miten toimia, koska he ovat tehneet saman har-

joitteen lukuisia kertoja. 
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Opettajat käyttivät paljon akustista, elävää musiikkia, eli soittivat ja lauloivat materiaa-

linsa itse sekä lasten kanssa. Kaikilla opettajilla löytyi tunneiltaan kuitenkin myös äänit-

teiden käyttöä. Rauhallisia äänitteitä käytettiin rauhoittumiseen tunnin lopuksi, mene-

vämpiä kappaleita taas tanssin taustaksi ja aktiivisen kuuntelun kautta myös erilaisten 

toimintojen tekemiseen ja niiden välillä vaihteluun. Rauhoittavat kappaleet eivät aina toi-

mineet kuitenkaan rauhoittavina, vaan lasten energiatasot sekä muu toiminta kuuntelun 

ohessa vaikuttivat siihen, ettei lasten keskittyminen riittänyt paikallaan pysymiseen tai 

olisi ollut kiinnostavampaa tehdä jotain täysin muuta. Yksi opettajista käytti taustanauhaa 

myös lasten soiton taustana, mikä tuntui innostavan lapsia soittamaan entisestään. Lap-

set pyysivät opettajaansa myös laulamaan kaiken tämän päälle. Opettajan laulutyyli 

sekä lauluvalinta kuulostivat minusta siltä, että pedagogi haki tilanteeseen rauhoittu-

mista, mutta kuitenkin siten, että lapset saisivat toimia, miten halusivat. Lapset eivät eri-

tyisesti rauhoittuneet, mutta nauliintuivat hetkeksi kuuntelemaan taustanauhan, opetta-

jan laulun ja oman soittonsa yhteyttä.  

Musiikillista ohjaamista käytettiin myös muskaritunnin siirtymien sulavoittajana sekä eri-

laisilla ohjaavilla muskarifraaseilla. Näistä yksi esimerkki on laulettu kehotus: ”Huivit 

kaappiin, huivit kaappiin, huivit kaappiin, kiitos!” Vaikka ohjausfraaseissa on mukana sel-

keästi sanallinen puoli, vie melodia sen uudelle tasolle. Se tekee ohjeistuksesta kiinnos-

tavan ja usein käytettynä luo turvaa ryhmätilanteeseen. 

Yksi kiinnostava musiikillisen ohjaamisen muoto observointimateriaaleistani on yhden 

opettajan käyttämä harjoite, jossa kaikki oppilaat saivat halutessaan tulla yksi kerrallaan 

opettajan luokse soittamaan kanteletta. Ensimmäinen ajatukseni tästä oli epäilevä. Mie-

tin, miten opettaja tulee selviämään muiden lasten kanssa, kun he joutuvat odottamaan. 

Oman vuoron odottaminen, kaverin soittamisen kuuntelu sekä tilanteen salaperäinen 

tunnelma veivät kuitenkin lapset mennessään. Lapset kuiskailivat toisilleen jotain silloin 

tällöin, mutta pääsääntöisesti jokainen soittamaan halunnut lapsi sai soittaa niin, että 

muut kuuntelivat. Opettajan pedagoginen tavoite on varmasti ollut jokaisen musiikkileik-

kikoululaisen kohtaaminen henkilökohtaisesti, mutta myös kehittää lasten kärsivällisyyttä 

sekä kuuntelukykyä. Jokainen lapsi, hänen itse halutessaan, huomioidaan erityisesti.  
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6.3 Sijoittuminen tilassa 

Sijoittuminen tilassa näkyi siinä, että opettajat halusivat olla oppilaidensa kanssa usein 

samalla tasolla. Opettajat halusivat tulla alkulaulussa lähemmäksi lapsia tai soittohet-

kessä lattialle istumaan. Tässä tausta-ajatuksena on varmasti yhdessä tekemisen ja 

vuorovaikutuksen näkökulma. Opettaja ei ole auktoriteetti, vaan kaikki huoneessa istuvat 

ovat samassa asemassa. Lasten reaktiot opettajan lähemmäs tulemiseen eivät vaikut-

taneet yllättyneiltä. Lapset näyttivät ennemminkin siltä, että opettajan siirtyminen oli odo-

tettavissa.  

Yhden seuraamani opettajan tunnilla lapset alkoivat väsyä lopputunnista. Opettaja meni 

keskelle tanssilattiaa, levitti kätensä ja sanoi: “Kaikki piiriin. Yksi, kaksi, kolme.” Selkeä 

sanallinen ohje tuotti tulosta ja lapset tulivat piiriin. Napakalla äänensävyllä on osansa 

asiassa. “Yksi, kaksi, kolme” ei varsinaisesti ole erityinen ohje, mutta lapset selkeästi 

tiesivät sen tarkoittavan nopeaa siirtymistä piirimuodostelmaan. Lapset tulivat kiltisti rin-

kiin ja ottivat toisiaan kädestä kiinni.   

6.4 Ilmeet ja eleet 

Ilmeet ja eleet ovat observointimerkintöjeni perusteella usein kannustavan ja rohkaise-

van palautteen merkkejä. Muistiinpanoissani on tämänkaltaisia kohtia: “Opettajalla on 

yllättynyt/rohkaiseva ja mukana oleva olemus” ja ”näyttää esimerkillä ja nauraa. Naurulla 

on mitä luultavimmin tilannetta rentouttava sekä tilanteesta iloitseva ote.” Opettaja saat-

taa pohtia arvoitusta tai kääntää pienien oppilaiden huomion takaisin tekemiseen joko 

ilmeiden tai pienien eleiden kautta. Selkeitä ohjaavia eleitä ovat myös laulu- tai soitto-

vuoroa näyttävä käsi tai oppilaan kädestä pitäen ohjaaminen takaisin tekemisen ääreen. 

Jokaisella seuraamallani opettajalla on omia tapoja viestiä oppilaille esimerkiksi äänen-

voimakkuuden hiljentämisestä tai tekemiseen keskittymisestä. Tällaisia voivat olla esi-

merkiksi kuiskaten puhuminen, yllättävä toiminta tai katse kohti harhailevaa oppilasta.  

Useissa tapauksissa eri ohjauksen muodot tukevat toisiaan. Eleet ovat tukemassa niin 

äänellistä kuin sosiaalista ilmapiiriä.  

”Marakassi laitetaan eri paikkoihin, lapset seuraavat hienosti. Marakassi soimaan. Myös 
piano ja naksutuksella perussykettä, tässä soitatte. Samalla tästä itse mietin, että yllätyk-
sellisyys on läsnä. Haetaan sitä, että lapset jaksavat olla mukana.” 
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Eleitä saatettiin käyttää myös tunnelman luomiseen tai vapauttamiseen. Sellaisia ovat 

esimerkiksi lapsen koskeminen rauhoittamistarkoituksessa. Tutun opettajan katse suo-

raa silmiin tai kosketus remuavan oppilaan olkapäähän toimivat lapsien rauhoittelemi-

sessa observointieni perusteella joka kerta. Yksi observoitavista opettajista käytti kos-

kettamista myös koko ryhmän kanssa. Olen kirjoittanut hetkestä näin: ”Vielä pötköttä-

mään hetkeksi aikaa. Rauhoittumisidea. Opettaja tulee silittämään kaikkia jaloista tai se-

lästä, kosketus toimii. Lapset rauhoittuvat siitä.” 

Yleisesti muskarissa käytettyjä tapoja lapsien keskittymisen palauttamiseksi ovat erik-

seen ryhmän kanssa sovitut tai opettajan valitsemat eleet, jotka kertovat lapsille, että on 

aika hiljentyä. Ne eleet, joita opettaja käyttää enemmän tai vähemmän koko ryhmälle, 

toimivat kuten olettaa saattaa: ensimmäisenä hiljenevät ne, jotka ovat muutenkin rauhal-

lisia ja aktiivisempia lapsia saa odottaa hieman pitempään. Loppujen lopuksi eleet toimi-

vat. Tähän vaikuttaa varmasti myös ryhmädynamiikka ja ryhmän sisällä vaikuttavat ys-

tävyyssuhteet. Opettajan lisäksi myös oppilaat voivat vaikuttaa toistensa energiatasoihin 

niin villiten kuin rauhoitellen.   

Ohjaavilla eleillä voidaan tarkoittaa myös selkeää soittamisen tai tekemisen ohjaamista. 

Seuraavassa esimerkissä opettaja on valinnut näyttää visuaalisesti missä mennään, 

mutta samaan aikaan laulaa kappaletta ensin soitettavien sointujen nimillä, sen jälkeen 

kappaleen oikeilla sanoilla: 

”Näättekö sointulapun? Mustik-KA ja mustik-KA ja mansik-KA, mustik-KA, mustik-
KA, lak-KA, mustik-KA, mustik-KA. Sanallinen ohjeistus ennen tehtävää, että soitetaan 
KA-tavulla. Opettaja siirtyy kanteleesta näyttämään malletilla missä nuotissa mennään. 
Jotta kappaleessa pysytään jonkinlaisessa järjestyksessä. Laulaa ensin mustikkaa, mutta 
sitten siirtyy sanoihin.”  

Tämä esimerkki on kerätty tunnin loppupuolelta, joten lapset ovat jo suhteellisen väsy-

neitä aktiiviseen tekemiseen. Opettajan avustus tuottaa väsymyksestä huolimatta tulosta 

ja lapset keskittyvät kanteleen soittamiseen sointulapusta.  

6.5 Äänimaailma  

Äänimaailmoja käytettiin hyödyksi kaikilla observoimillani tunneilla. Yksi näistä tavoista 

on aloittaa laulu ilman erityistä ohjeistusta. Musiikki toimii ohjaavana tekijänä, varsinkin 

esimerkiksi loppu- ja alkulaulujen kanssa, jotka ovat lapsille tuttuja jo pitkältä ajalta. Lop-

pulaulun kanssa kiinnitin huomiota siihen, että lapset halusivat tuttuudesta huolimatta 
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nähdä selkeän mallin opettajaltaan. Kirjoitin observointipäiväkirjaani tällaisesta tilan-

teesta näin: ”Suljen ihanan, alkaa vain. Kaikki osaavat leikin. Katsovat silti opettajaltaan.” 

Observoituani mietin, kuinka tärkeää lasten on kokea myös hiljaisuutta. Näihin hetkiin 

lasken sekä hetket, jolloin joku muu aistikanava vie lasten keskittymistä eikä ääntä vält-

tämättä tarvita, että ne hetket, jolloin heidän on oltava itse hiljaa. Käytännössä nämä 

hetket ovat harvassa, sillä usein lapset innostavat toisiaan. Yksi tapa tällaiseen rauhoit-

tumiseen on erään observoimani opettajan käyttämä loppurentoutus:  

”Lapset odottavat ikään kuin omilla ”istumapaikoillaan”, mutta nousevat jo seisomaan. 
”Kutsun sinut nimeltä rauhoittumishetkeen.” Opettajalla erityisen rauhallinen, mutta päät-
täväinen äänenpaino. Näin tämä tulee menemään -tyyppinen juttu. ”Kääntykääs selin” -
ohjeistus, koska lapset ovat ensin mahallaan. ”Kädet ja jalat rauhoittuu. Mä lasken kol-
meen.” Sama juttu kuin aiemmin! CD:ltä musaa. ”Tulen puhaltamaan saippuakuplia kai-
kille.” Polskin, polskin, ammeessa polskin lähtee. Kuplat innostavat superpaljon lapsia. 
”Istu!” + ohjaava käsi. Toimii hetken. Lapset ovat aika vilkkaita ja haluaisivat nousta 
koko ajan ylös. Tai ainakin iso osa lapsista. Rikkoa saippuakuplia ja nousta seisomaan. 
Sekä huitoa muiden lasten kuplia.”   

Vaikka tässä tilanteessa käytettiin rauhallista musiikkia, olivat lapset silti energiaa täynnä 

ja oletettavasti tahtomattaan häiritsivät rauhallista tunnelmaa. Mietin, miksei musiikin ja 

saippuakuplien yhteys tällä muskariryhmällä toiminut hiljaisena rentoutuksena. Opetta-

jan tavoite on varmasti taideintegraatio, elämyksellisyys sekä oletetusti musiikin kuunte-

lun opetteleminen. Pohdin, miten ohjaus olisi voinut olla sellaista, että lapset olisivat 

maanneet paikallaan hiljaa. Siihen olisi tarvittu varmasti aikaa ja toistoja. Muskari on tar-

koitettu onneksi myös näiden taitojen harjoitteluun. Observoitujen muskareiden ääni-

maailmaan vaikuttivat taustamusiikin lisäksi opettajan äänenpainot, puheen voimakkuus 

ja säestysinstrumentit.  

6.6 Esimerkillä näyttäminen  

Kuten olen jo aiemmin kirjoittanut (3.3.1 Mallioppiminen), on esimerkin näyttäminen suu-

ressa osassa musiikkileikkikoulussa. Valitsin tähän huomion tilanteesta, jossa mallin 

näyttäminen ei toiminut toivotulla tavalla.  

”Opettaja sanoo: ”Voit nousta ylös, ravistele itseäsi!” Opettaja näyttää esimerkkiä ja lap-
sien mielestä tämä on hullunkurista ja ovat tosi hyvin mukana. Opettaja näyttää kädellä ja 
kutsuu lapset ”tanssilattialle”. Käydään sanallisesti läpi sitä, mitä viime viikolla tehtiin-
kään ja lapset muistavat jonkun verran mitä tapahtuikaan viimeksi. Opettaja kasaa huivit 
keskelle piiriä ja lapset ovat innokkaina ottamassa huiveja, mutta opettajan muistutus ja 
kehonkieli antavat ymmärtää, ettei näin pitänyt tehdä.  
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Huomion herättämiseksi: ”Voit nousta varpaille!” kun lähdetään tanssimaan musiikin 
tahtiin. Klassinen musiikki. Kun musassa on hetken tauko, silloin lapset pysähtyvät 
patsaiksi. A-osan musiikki on rytmikästä ja lapset seuraavat hyvin. Seuraavassa osassa 
saa ottaa huivit ja heilua niiden kanssa. Heiluminen on kuitenkin aika vähäistä, vaikka 
opettaja koittaa näyttää. Lapsilla ikään kuin omaa kivaa.” 

Lapset eivät lähteneet mukaan heilumiseen sillä intensiteetillä, mitä opettaja omalla ke-

honkielellään viestitti. Mietin, miksi pedagogin näyttämänsä esimerkki ei toiminut toivo-

tulla tavalla. Tämä harjoite on tunnin alkupuolelta, joten lapset saattoivat olla hämmen-

tyneitä siitä, että luokassa on toinen ope, kuten yksi haastatelluista opettajista kuvaili 

tilannetta. Lapset eivät oikein tienneet, miksi istun sivussa ja kirjoitan muistiinpanoja, ja 

samalla olivat kiinnostuneita uudesta kasvosta. Huivitanssin seuraajana minulle tuli sel-

lainen olo, että lapset halusivat pitää kivaa keskenään, eivätkä niinkään seurata opetta-

jan ohjeita. Seuraamani opettaja ei kuitenkaan hätkähtänyt, vaan jatkoi tekemistä. Mu-

siikkileikkikoulun yksi hieno puoli on se, että lapset saavat tehdä harjoituksia tai tehtäviä 

soveltaen. Tietenkin opettaessa vaikuttaa se, mihin opetuksella ja ohjauksella pyritään. 

Oppimistuloksia syntyy, kun asioita harjoitellaan.  

Yksi kiinnostava tilanne observointimateriaaleistani on alkulauluun liitetty improvisaatio-

osuus. Kaikki lapset ovat saaneet keksiä rytmin, jonka he haluavat soittaa rummulla ja 

näyttää sen toisille. Muiden on tarkoitus tehdä sama rytmi perässä. Loppupäässä rinkiä 

näyttää siltä, etteivät lapset enää jaksa keskittyä toisten rytmien soittamiseen. Mielestäni 

opettajan pedagoginen valinta tilanteessa on taitava: ”Opettajakin saa keksiä itse jonkun 

soittotavan, hän käyttää nyrkki ja lättäkäsi vuorottelua, lapset saavat tästä haastetta ja 

lähtevät taas innolla mukaan.” Tämän tilanteen perusteella lapset innostuvat sopivasta 

haasteesta, jonka opettaja heille antaa. Olen itse huomioinut samaa opettaessani: usein 

lapset jaksavat keskittyä, kun he saavat sopivan tasoisen haasteen. Raja sopivan ja liian 

haastavan tehtävän välillä on hiuksenhieno. Ryhmässä on usein monen tasoisia lapsia 

ja jokaista pitäisi pystyä tukemaan hänelle sopivalla tavalla.  

6.7 Havaitsemani uudet ohjaustavat 

Valitsin kirjoittaa yhden alaluvun sellaisista ohjaamisen tavoista, joita en ollut tullut aja-

telleeksi aiemmin. On hyvä muistaa, että useissa tilanteissa, joita olen kirjoittamaan opin-

näytetyöhöni, on käytetty useita ohjaustapoja samanaikaisesti. Opettajat ovat käyttäneet 

erilaisia viestiväyliä tukemaan oppilaiden oppimista.   
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Kaikki konkreettinen rekvisiitta toimii observointieni perusteella hyvin 3–5-vuotiaiden las-

ten kanssa. Erilaiset lelut ja muu uusi muskaritilanteessa käytettävä materiaali herättää 

lasten kiinnostusta ja naulitsee hetkeen. Tällaisten tavaroiden koskeminen on lasten 

mielestä mielenkiintoista ja jännittävää. Usein nämä tavarat otetaan esiin piilosta, jota 

lapset eivät ole osanneet odottaa, jolloin muskaritilanteeseen haetaan elämyksellisyyttä. 

Vähemmän yllätyksellistä tavaroiden käyttöä muskarin ohjaamisessa ovat esimerkiksi 

kuvat, joilla havainnollistetaan soittoa sekä sinitarra, jolla merkittiin pianosta soitettavia 

koskettimia. Yhdellä observoitavista tunneista ohjaamisessa käytettiin konkreettisen ta-

varan sijasta lorua, joka oli lapsille entuudestaan tuttu. Loru herätti lasten kiinnostuksen 

ja he jaksoivat odottaa koko ajan hiljaa. 

Yksi observoitavista opettajista käytti ohjaamisen välineenä myös ohjausvastuun siirtä-

mistä lapsille. Opettaja vaihtoi paikkaa vuorossa olevan lapsen kanssa, jolloin opettaja 

siirtyi lasten riviin ja lapsi pääsi opettajan paikalle muiden eteen. Lapselle annettiin vas-

tuu siitä, mitä muut luokassa soittavat. Vastuu innosti lapsia ja sai ymmärtämään, että 

heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä muut tekevät. Tällainen harjoite toimii myös 

opettajan ja oppilaan roolien sulauttajana, sillä harjoitteessa ei soiteta vain opettajaläh-

töisesti.  

6.8 Johtopäätöksiä observoinneista 

Minusta kiinnostavaa oli se, että laulun volyymia ja erityisesti sen vaihtelua käytettiin 

paljon oppilaiden mielenkiinnon palauttamiseksi. Opettaja saattoi kuiskata laulun sanat 

ja oppilaat innostuivat tekemisestä uudelleen. Myös soittointensiteetin näyttämistä ke-

holla käytettiin paljon sekä lasten innostamiseksi että ohjaamiseksi. Kyseessä on yllät-

tävän muutoksen käyttö opetuksessa, jolloin lapset joutuvat keskittymään uudestaan ja 

toimimaan uuden tiedon pohjalta. Opettajan läsnäolo toimii tarpeen tullen niin lasten in-

nostajana kuin rauhoittelunakin. Opettajalta vaaditaan erittäin aktiivista otetta opetuk-

seen, jotta hän voi vastata oppilaiden tekemiseen ja opettaa heitä.  

Observoinneista näkyi selkeästi erilaisten eleiden mahdollisuus ryhmänohjauksessa. 

Katse tai kosketus rauhoitti, kun taas nopea siirtyminen piiriin ja kehonkielellä piirimuo-

dostelmaan kehottaminen aktivoivat lapsia. Tulkitsen, etteivät opettajien ajatukset ja las-

ten reaktiot aina vastanneet toisiaan, mutta niissäkin hetkissä opettajan nopea reagointi 

sekä tilanteen lukeminen auttoivat.  
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Olin itse vaikuttunut rekvisiitan kuten pehmolelujen mahdollisuuksista muskarilaisten sa-

nattomassa ohjauksessa. Minulle on päivänselvää, että lasten kanssa konkreettiset asiat 

toimivat hyvin, mutta en ollut aiemmin ajatellut niitä ohjausvälineinä. Vaikka opettajat 

käyttivät konkreettista rekvisiittaa viemään tuntia eteenpäin, toimivat ne tietenkin myös 

lasten mielenkiinnon herättelijöinä.  

7 Pohdinta 

Opinnäytetyöni antoi minulle perspektiiviä omaan tekemiseeni. Huomaan koulutuksen 

muokanneen omaa ajatteluani mustavalkoiseen suuntaan. Olen ajatellut, ettei sanalli-

sella ohjaamisella olisi oikeastaan arvoa ja puhumista tulisi välttää. Opinnäytetyön haas-

tattelujen kautta oli virkistävää huomata, ettei kentällä voi toimia täysin sanattomasti, mi-

käli haluaa olla pedagogisesti sensitiivinen ja tukea jokaisen lapsen omaa persoonaa 

sekä kehitystä.  

Observoinnit innostivat minua valtavasti. Oli ihanaa nähdä, miten eri tavoilla kentällä 

työskentelevät varhaisiän musiikkikasvattajat toimivat. Haastattelujen ja observointien 

pohjalta sain itse monta uutta ideaa omaan opettamiseeni. Vaikka opettajien opetustyylit 

ovat keskenään hyvin erilaisia, on pedagogien toiminnan taustalla vaikuttava lapsilähtöi-

syys ja halu vuorovaikutukseen lasten kanssa sama. Jokainen haastattelemistani opet-

tajista painotti jokaisen lapsen kohtaamista, hyvää tunnelmaa ja musiikin iloa. Obser-

vointien kautta oli inspiroivaa nähdä, miten monilla eri tavoilla tätä päämäärää kohti voi 

edetä. 

Haastattelut ja observoinnit olivat mielestäni onnistuneita. Olen tyytyväinen siihen, miten 

innokkaasti opettajat lähtivät mukaan opinnäytetyöhöni. Koen oppineeni paljon ja pystyn 

hahmottamaan tarkemmin aiemmin epämääräisenä pitämääni ilmiötä. Sanattoman oh-

jaamisen pilkkominen osiin on auttanut minua ymmärtämään, miten monimutkaisesta 

prosessista lopulta on kyse. Tärkeä havainto on ollut myös se, miten erilaiset opettami-

sen ja ohjaamisen muodot tukevat toisiaan. Usein opetustilanteessa on hankala erottaa 

vain yhtä pedagogin käyttämää ohjaustapaa, sillä jo ihmisen olemus ja ilmeet vaikuttavat 

oppilaiden kokemukseen luokkatilassa. 
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Olisi ollut kiinnostava toteuttaa tutkimus myös lasten mielipiteitä sekä ajatuksia kuunnel-

len. Jotta olisi mahdollista tietää, miten lapset kokevat sanattoman ohjauksen, olisi tar-

peen haastatella myös heitä. Musiikkileikkikoulun opettajan työ on lapsilähtöistä. Tähän 

liittyen mielestäni tärkein asia on lasten tarpeisiin ja heidän mielenkiinnonkohteisiinsa 

vastaaminen. Kun opettaa lapsia heidän lähtökohdistaan, kuuntelee heidän toiveitaan ja 

antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa opetukseen, on lapsilla mitä luultavimmin hyvä 

olla.  

Jäin pohtimaan sitä, että jokaista oppilasta pitäisi pystyä tukemaan hänelle sopivalla ta-

valla. Muskarissa tilanteet vaihtuvat nopeasti ja lapsia on monta, joten väistämättä joku 

ohjeistus menee ohi tai tilanne luisuu hetkittäin suunnitelmien ulkopuolelle. Tällaisissa 

tilanteissa pedagogin pitää osata olla armollinen itselleen: en pysty näkemään kaikkea, 

mutta voin pyrkiä tukemaan oppilaitani parhaalla mahdollisella tavalla.  

Jäin miettimään opinnäytetyöni jälkeen koulutuksen merkitystä. Ensinnäkin pohdin kou-

lutukseen kuuluvien observointien tärkeyttä. Toisia pedagogeja tarkkailemalla oppii val-

tavasti sekä siitä, miten muut tekevät töitä, että siitä, mitä kohti itse haluaa pyrkiä. Toi-

sekseen mietin, kuinka tärkeää olisi sanattoman ohjaamisen tarkempi käsitteleminen 

koulutuksessa. On totta, että liika puhuminen voi vaikuttaa opetuksen flow’hun negatiivi-

sesti, mutta samalla tulisi huomioida, että puhe luo lapsille turvallisuuden tunnetta. Koska 

lapset ovat tottuneet puheeseen, on luontevaa aloittaa uuden ryhmän kanssa ainakin 

moikkaamalla ja sanomalla nimi. Opettajan tehtävä ei ole korostaa omaa osaamistaan, 

vaan toimia lasten tarpeet huomioiden.  

Olen opinnäytetyöni pohjalta oppinut näkemään sanattoman ja musiikillisen ohjaamisen 

muskarissa käytännön kannalta. Tuntuu hyvältä saada omaan työhön ja tapaan tehdä 

niin tieteellistä kuin kollegiaalista pohjaa. Mieleeni jäi yhden opettajan ajatus, että opet-

tajan työ on myös luovaa improvisointia, hetkessä elämistä. On hyvä osata ohjata ryh-

mää sekä sanallisesti että musiikillisesti eri tavoin, mutta opetuksessa on osattava olla 

armollinen itselleen. Kaikki ei välttämättä toimi heti käytännössä niin kuin opettaja suun-

nitteli. Tärkeää on opettajan läsnäolo ja halu kehittyä sekä ymmärtää lasta ja hänen elä-

määnsä.  
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Haastattelulomake 
 

Tein itselleni rungon haastatteluissa mahdollisesti ilmi tulevista kysymyksistä.  

 

26.2.2020 
Haastattelurunko opinnäytetyöhön  
(versio 3) 
 
Pari asiaa ensin: 
-saanko äänittää haastattelun? 
-oppariin et tule nimellä, ei huolta siitä! 
 

Kuka sinä olet pähkinänkuoressa  
(tätä ei tietenkään tarvitse erityisesti kirjoittaa oppariin, itseäni vain kiinnostaa) 

1. Kuka sinä olet? Mikä on opintopolkusi/ matkasi varhaismusiikkikasvattajaksi? 
2. Saanko tarvittaessa esittää kysymyksiä vielä haastattelun jälkeen, mikäli huo-

maankin sille olevan tarvetta? 
 

Sanattoman ohjauksen taustaa 
3. Mitä ymmärrät sanaparilla musiikillinen ja/tai sanaton ohjaaminen? 
4. Onko musiikillinen tai sanaton ohjaus ollut aina läsnä opetuksessasi/ varhaismu-

siikkikasvatuksen kentällä? 
5. Milloin tästä ilmiöstä on alettu puhua (jos vastasit edelliseen ei)? 

 
Musiikilla/esimerkillä ohjaaminen käytännössä 

6. Miten käytät sanatonta ja/ tai musiikillista ohjausta työssäsi? (Eli tavallaan mitä 
minun tulisi observoida ohjaamistavastasi) 

7. Mitä ominaisuuksia sanattoman/ musiikillisen ohjaamisen käyttö opetustilan-
teessa vaatii opettajalta? Tuleeko jotain mieleen? 

 
Sanattoman ohjauksen vaikutukset 

8. Koetko sanattoman/ musiikillisen ohjauksen helpottavan tai vaikeuttavan työ-
täsi? Kuinka? // ELI MITEN TÄMÄ OHJAUSTYYLI VAIKUTTAA? 

9. Toimiiko sanaton ohjaus todella hyvin erityisesti jonkun tietyn erityisryhmän 
kanssa? +Mistä edellinen johtuu?  

10. Entä joku ihmisryhmä, joiden kanssa sanaton ohjaus ei toimisikaan? +Miksi? 
 

 
Perusteita sanattoman ohjauksen käyttöön 

11. Mietitkö kehityspsykologisia puolia käyttäessäsi tätä musiikkileikkikoulun oh-
jaamistapaa? 

12. Käytätkö sitä mahdollisesti enemmän nuorempien kanssa, vähemmän vanhem-
pien kanssa? 

13. Mihin pyrit sanatonta ohjausta käyttäessäsi? (Tunnelma, musiikillinen oppimi-
nen, lasten mielenkiinnon herättäminen...?) 
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14. Miksi sanaton ja musiikillinen ohjaustyyli on mielestäsi toimiva tai vastaavasti 
haparoiva?  

 
 

Onko sanatonta ohjaamista mahdollista oppia? 
15. Onko musiikillista/ sanatonta ohjaamista mahdollista oppia? Miten/ mistä? 
16. Voiko sanatonta ja/tai musiikillista ohjausta suunnitella? Jos kyllä, niin miten? 
17. Onko musiikillinen ohjaus ryhmän kanssa automatisoitunut taito? 

 
 

Sanattoman ohjaamisen arvottaminen kentällä 
18. Arvostatko tällaista ohjaamistyyliä opettajien keskuudessa? Miksi, miksi et? 

Mikä on mielestäsi musiikkileikkikoulussa käytettävän ohjaustyylin ideaali? Onko sel-
laista? 
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Observointilomake 

Käytin näitä kysymyksiä pohjana opettajia observoinneissa. Lomake toimi enemminkin 
etukäteisenä virittäytymisenä, en käyttänyt sitä itse observointitilanteessa.  

29.2.2020 
Observointikaavake, opinnäytetyö 
Mitä erilaisia sanattoman ohjaamisen muotoja on? 
 

1) Kropalla näyttäminen 
a. Soiton/laulun aloittaminen ilman sanallista ohjausta 
b. Tauko 
c. Liikkeeseen/tanssiin lähteminen 
d. Soiton/laulun/liikkeen volyymin näyttäminen 
e. Kropalla/eleillä ohjaaminen 
f. Kosketus 

 
2) Musiikilla ohjaaminen 

a. Laulaen ohjeistaminen 
b. Musiikki lähtee/ lähtekää mukaan! 
c. Tauko/stop 
d. Volyymi 
e. Siirtymät (rummut kaappiin, huivit koppaan…) 

 
3) Sijoittuminen tilassa 

a. Lähellä/kaukana lapsista 
b. Lapsen tasolla/ylhäältä päin tuleva informaatio 
c. Selin lapsiin 

 
4) Ilmeet/eleet 

a. Katse/”kurinpidollinen silmä” 
b. Surullinen/iloinen = tunteet 
c. Hyssyttäminen 
d. Osoittaminen 
e. Ojentaminen (esimerkiksi soittimet/ylipäätään rekvisiitta) 

 
5) Äänimaailma 

a. Äänensävy 
b. Taustamusiikki 
c. Erilaiset tunnelmaa luovat äänet (kuten tuulen ulvonta tms.) 

 
6) Muut 

a. Kuvilla toimiminen 
b. Piirtämällä ohjaaminen 
c. Rytmin/perussykkeen pitäminen kehossa ja lapset näkee sen siitä 
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Mihin sanattomalla/musiikillisella viestinnällä pyritään? 
 

7) Kiinnittämään huomio takaisin tekemiseen 
8) Yhteinen syke + yhteissoitto 
9) Kehotus kuunteluun 
10) Selkeys ohjeistuksessa 
11) Tunteiden säätely 

a. Innostaminen 
b. Rauhoittaminen 
c. Koetaan erilaisia tunteita + hyväksytään ne 

12) Tunnelman luominen 
13) Auktoriteetti vai yhteismusisoija 
14) Kohtaaminen ja läsnäolo 
15) Lasten impulsseihin vastaaminen ja oppilaan kuunteleminen 

 

 


