
 1 



 2 



 Vertaile a t tkim s digitaalisen ja analogisen signaalitien m siikink ntel t okioiden aik t ksista alako l n opet sr hm ss  

 Hanna H rinen, Anssi Kippo, Elina Lamberg-Miettinen ja J ha R ponen 

 Lappeenranta, 2021 

 1.  Johdanto  4 

 2.  Tunnekasvatus Perusopetuksen opetussuunnitelmassa  5 

 3.  Haasteet oppimistilanteissa  6 

 3.1 Haasteet tutkimusryhmiss   8 

 3.1.1 Haasteet kolmannen luokan tutkimusryhm ss   8 

 3.1.2 Haasteet kuudennen luokan tutkimusryhm ss   9 

 4.  Sosioemotionaalinen kompetenssi  10 

 5.  Tutkimuksen toteutus  11 

 5.1 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja hypoteesi  11 

 5.2 Tutkimusasetelma  12 

 6.  Tutkimuksen tulokset  14 

 6.1 Tutkimuksen tulokset 3. luokassa  14 

 6.1.1 Kyselytutkimuksen tulokset  14 

 6.1.2 Sosioemotionaalisen kompetenssin kehittyminen  15 

 6.1.3 Loppup telm t  17 

 6.2 Tutkimuksen tulokset 6. luokassa  17 

 6.2.1 Kyselytutkimuksen tulokset  17 

 6.2.2 Sosioemotionaalisen kompetenssin kehittyminen  19 

 6.2.3 Loppup telm t  20 

 6.3 Tutkimuksen toteuttamiseen liittyv t huomiot ja haasteet  21 

 7.  Pohdinta  23 

 8.  L hteet  26 

 "  M iikki  hdi ,  l   k a,  imaann aa  ja  kanna elee.  M iikin  a lla  n 
 k i elem n  ja  li m n  n ei a,  il ja  ja  ja.  M iiki a  n  k k   e  n eiden  ki j  
 edelleen allella, mik  hee a ja ek i  n j  k h n .  

 P  & Ja  K n e a i n eh i Janne M  6.4.2020 

 3 



 1.  Johdanto 

 Musiikkia  ja  sen  ihmiseen  vaikuttavia  mekanismeja  on  tutkittu  paljon.  Kouluymp rist ss  

 musiikkia  on  tutkittu  l hinn   taustamusiikin  n k kulmasta  (mm.  Kananen  2020;  Tiermas  & 

 Tiihonen,  2020).  Maaria  Linnoinen  (2017)  on  tutkinut  taustamusiikin  vaikutuksia 

 aikuisopiskelijoiden  oppimiseen  ja  keskittymiseen  .  T m n  tutkimuksen  tarkoituksena  on 

 selvitt ,  miten  musiikinkuuntelutuokioilla  voidaan  vaikuttaa  alakoulun  oppilaiden 

 oppimiseen, keskittymiseen sek  oppilasryhm n ty rauhaan. 

 Lappeenrantalainen  musiikkituottaja,  niteknikko  Anssi  Kippo  Astia-studiolta  on  toiminut 

 vuodesta  1994  l htien  nialan  ammattilaisena.  Ty ss n  Kippo  (2020)  on  l yt nyt 

 eroavaisuuksia  digi aali en  ignaali ien  ja  anal gi en  ignaali ien  nen  v lill ,  sek  

 havainnut  viitteit   analogisen  signaalitien  musiikin  rauhoittavasta  vaikutuksesta.  Analogisen 

 signaalitien  musiikilla  tarkoitetaan  nt ,  jota  ei  ole  kertaakaan  muunnettu  digitaaliseksi. 

 Digitaalisen  signaalitien  musiikilla  tarkoitetaan  nt ,  joka  on  v hint n  kerran  muunnettu 

 digitaaliseksi,  eli  sille  on  tehty  v hint n  yksi  A/D-muunnos  (analogisesta  digitaaliseksi)  ja 

 D/A-muunnos  (digitaalisesta  analogiseksi).  Muunnos  voi  tapahtua  nitett ess , 

 miksatessa,  masteroitaessa  tai  my s  toistoon  k ytett v ss   laitteistossa.  Tietokoneelta 

 soitettu  musiikki  ei  koskaan  ole  analogisen  signaalitien  musiikkia.  Suurimmassa  osassa 

 nykyisi   aktiivikaiuttimia  on  digitaalista  nenprosessointia,  jolloin  analoginen  signaalitie  ei 

 toteudu,  vaikka  nil hde  itsess n  olisi  analoginen.  (Kippo  2020.)  Viimeisen 

 vuosikymmenen  aikana  digitaalisen  signaalitien  musiikki  on  syrj ytt nyt  analogisen 

 signaalitien musiikin l hes kokonaan. 

 Peruskoululaisten  levottomuus  sek   erilaiset  oppimis-  ja  keskittymisvaikeudet  ovat  viime 

 vuosina  olleet  runsaasti  esill   mediassa  (mm.  Tiessalo,  2015;  Heikkinen,  2019).  Kev ll  

 2019  Lappeenrannan  Kimpisen  koulun  musiikkiluokanopettajat  Hanna  Hyv rinen  ja  Elina 

 Lamberg-Miettinen  pohtivat,  voisiko  s nn llisill   musiikinkuuntelutuokioilla  vaikuttaa 

 oppilaiden  oppimiseen,  keskittymiseen  ja  luokan  ty rauhaan.  Yhdess   Anssi  Kipon  kanssa 

 opettajat  suunnittelivat  pilottitutkimuksen,  jossa  pyrittiin  selvitt m n,  millaisia  vaikutuksia 

 koulup iv n  aikana  pidett vill   musiikinkuuntelutuokioilla  on.  Kipon  ehdotuksesta  samalla 

 tutkittiin  analogisen  ja  digitaalisen  signaalitien  v list   eroa.  Lis ksi  p tettiin  tarkastella 

 oppimista  ja  luokan  ty rauhaa  niin  sanotulla  musiikittomalla  vertailujaksolla,  jolloin  erillisi  

 musiikinkuuntelutuokioita  ei  j rjestetty.  Pilottitutkimuksessa  olivat  mukana  LUT-yliopiston 

 tutkijatohtori  Erno  Salmela  ja  tutkija  Ivary  Vimm.  Kimpisen  koulussa  oli  samaan  aikaan 

 alkamassa  tunne-  ja  vuorovaikutustaitojen  kehitt mishanke.  Opettajat  pohtivat,  voisivatko 

 musiikinkuuntelutuokiot  toimia  yhten   tunne-  ja  vuorovaikutustaitojen  oppimisen 

 menetelm n . 
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 Pilottitutkimuksen  tulokset  osoittivat,  ett   musiikinkuuntelutuokioilla  ja  nen  signaalitien 

 valinnalla  pystyt n  vaikuttamaan  sek   luokan  ty rauhaan  ett   oppilaiden  oppimiseen. 

 T m n  vuoksi  sama  tutkimusryhm   p tti  yhdess   musiikki-  ja  psykoterapeutti  Juha 

 Ruposen  kanssa  tutkia  ilmi t   tarkemmin.  Ruposen  ehdotuksesta  tutkimukseen  liitettiin 

 sosioemotionaalisen kompetenssin n k kulma. 

 2.  T nnekas at s Per sopet ksen opet ss nnitelmassa 

 Tunnetaidot  tulivat  uutena  k sitteen   Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteisiin 

 vuonna  2014  (my hemmin  POPS  2014).  Aikaisemmin  niit   oli  k sitelty  irrallisina,  pienin  

 osina  ymp rist -  ja  luonnontiedon,  terveystiedon  ja  biologian  oppiaineita  sek   oppilaiden 

 k ytt ytymist .  Tunnetaitoja  arvioitiin  osana  k ytt ytymisen  arviointia.  Uudessa 

 opetussuunnitelmassa  (POPS  2014)  tunnetaidot  ymm rret n  omaksi  kokonaisuudeksi,  jota 

 opetetaan  my s  irrallaan  oppiaineiden  asiakokonaisuuksista.  Opetushallitus  ei  ole 

 perusopetuksen  tuntijaossa  huomioinut  tunnetaitojen  opettamista,  mutta  useissa  kouluissa 

 sit   opetetaan  omana  aihekokonaisuutena.  Tunnetaitoihin  k ytett v t  opetuksen  resurssit 

 vaihtelevat  kunta-  ja  koulukohtaisesti.  Kimpisen  koulussa  tunne-  ja  vuorovaikutustaitoja  on 

 opetettu omana aihekokonaisuutena syksyst  2021 l htien. 

 Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteissa  (POPS  2014)  keskeisen   tavoitteena  on 

 ihmisen   kasvaminen.  Siihen  pyrit n  kehitt m ll   oppilaan  laaja-alaisia  taitoja,  joilla 

 tarkoitetaan  tietojen,  taitojen,  arvojen,  asenteiden  ja  tahdon  muodostamaa  kokonaisuutta. 

 Laaja-alaisten  taitojen  osaaminen  tarkoittaa  my s  kyky   k ytt   tietoja  ja  taitoja  tilanteen 

 edellytt m ll   tavalla.  (POPS  2014,  18-19.)  Tunnetaitojen  kehitt minen  sis ltyy 

 laaja-alaisten  taitojen  osioon  Itsest   huolehtiminen  ja  arjen  taidot  (L3). 

 Opetussuunnitelmassa  todetaan,  ett   opettamalla  laaja-alaisia  taitoja  (mm.  L3),  oppilaat 

 saavat  mahdollisuuden  kantaa  vastuuta  omasta  ja  yhteisest   ty st   sek   kehitt  

 tunnetaitojaan  ja  sosiaalisia  taitojaan  (POPS  2014,  22).  Oppilaat  harjoittelevat  omien 

 tunteiden  tunnistamista  ja  ilmaisemista,  sek   esimerkiksi  leikkien  ja  draaman  avulla 

 kehitt v t  omia  tunnetaitojaan  (POPS  2014,  100).  Tunnetaidot  liittyv t  l heisesti  my s 

 kulttuurisen  osaamisen  ja  vuorovaikutustaitojen  kehitt miseen  (L2).  Sen  puitteissa  oppilaita 

 ohjataan  arvostamaan  ja  hallitsemaan  omaa  kehoaan,  ja  k ytt m n  sit   tunteiden  ja 

 n kemysten,  ajatusten  ja  ideoiden  ilmaisemiseen.  Kouluty ss   oppilaita  rohkaistaan  my s 

 mielikuvituksen k ytt n ja kekseli isyyteen. (POPS 2014, 21.) 
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 Tunne-  ja  vuorovaikutustaitojen  opettaminen  on  Perusopetuksen  opetussuunnitelmassa 

 (POPS  2014)  liitetty  moneen  eri  oppiaineeseen,  muun  muassa  idinkieleen, 

 ymp rist tietoon,  terveystietoon,  uskontoon,  el m nkatsomustietoon,  liikuntaan, 

 kuvataiteeseen  ja  musiikkiin.  N iss   oppiaineissa  tunne-  ja  vuorovaikutustaidot  sek   niiden 

 kehitt minen  ovat  keskeisess   roolissa  esi-  ja  alkuopetuksesta  alkaen  aina  peruskoulun 

 loppuun  asti.  Eri  oppiaineisiin  liittyvien  oppimisteht vien  osana  oppilaat  harjoittelevat  omien 

 tunteiden  tunnistamista,  tunteiden  ilmaisemista,  tunteiden  tulkintaa  ja  niiden  ymm rt mist , 

 sek   muiden  oppilaiden  arvostamista  ja  eri vien  mielipiteiden  huomioon  ottamista  ik kauden 

 mukaisesti.  (POPS  2014,  132.)  Tavoitteena  on  oppilaan  sosiaalisen  toimintakyvyn 

 (  i em i naalinen  k m e en i  )  kehitt minen  (POPS  2014,  276).  Tunnetaitojen 

 oppimisen  arviointia  toteutetaan  suhteessa  sille  asetettuihin  tavoitteisiin  eri  oppiaineissa. 

 Tavoitteet vaihtelevat koulukohtaisesti. 

 Tunnetaitojen  opettamisen  perusteet  nousevat  perusopetuksen  arvoperustasta  (POPS 

 2014).  Perusopetus  tukee  oppilaan  kasvua  ihmisyyteen.  T t   kuvaavat  pyrkimykset 

 totuuteen,  hyvyyteen  ja  kauneuteen  sek   oikeudenmukaisuuteen  ja  rauhaan.  Nykyajan 

 sivistykseen  kuuluu  taito  k sitell   ristiriitoja  eettisesti  ja  my t tuntoisesti  sek   rohkeus 

 asettua  hyv n  puolelle.  Sivistys  merkitsee  my s  yksil iden  ja  yhteis jen  taitoa  ratkaista 

 ongelmia  toisen  asemaan  asettumisen  ja  tietoon  perustuvan  harkinnan  perusteella.  (POPS 

 2014,  15-16.)  Ilman  tunnetaitojen  opettamista  oppilaiden  valmiudet  k sitell   ristiriitoja 

 eettisesti  ja  my t tuntoisesti,  esimerkiksi  omien  pyrkimysten  ja  vallitsevan  todellisuuden 

 v lill ,  j v t  vajavaisiksi,  mik   lis   levottomuutta  ja  turvattomuuden  tunnetta 

 oppilasryhm ss . 

 Tunnetaidot  liittyv t  Perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  (POPS  2014)  keskeisesti  my s 

 oppimisen  motivaatioon.  Oppilaan  oppimisprosessia  sek   siihen  liittyv   motivaatiota 

 ohjaavat  oppilaan  kiinnostuksen  kohteet,  arvostukset,  ty skentelytavat,  tunteet  sek  

 kokemukset  ja  k sitykset  itsest n  oppijana.  Oppilaan  min kuva  sek   pystyvyyden  tunne  ja 

 itsetunto  vaikuttavat  oppilaan  omien  tavoitteiden  asettamiseen.  (POPS  2014,  17.) 

 Motivaation  kannalta  keskeist   on  my s  oppilaan  itseohjautuvuuden  kehittyminen  sek  

 ryhm n  kuulumisen  tunne,  joita  my s  voidaan  kehitt   tunne-  ja  vuorovaikutustaitoja 

 opettamalla (POPS 2014, 30). 

 3.  Haasteet oppimistilanteissa 

 Oppimistilanteisiin  liittyv t  haasteet  lis v t  oppilaiden  levottomuutta  koulup iv n  aikana. 

 Peruskoulussa  oppimistilanne  on  useimmiten  sosiaalinen  vuorovaikutusprosessi,  johon 
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 jokainen  osallistuja  tuo  omat  haasteensa.  Haasteita  oppimiselle  asettavat  my s  puitteet 

 (esim.  luokkahuoneen  koko,  huono  sis ilma)  sek   mahdolliset  ongelmat  opetusv lineist ss  

 (esim.  vanhentuneet  oppikirjat  tai  ajasta  j ljess   oleva  tekniikka).  Opetukseen  liittyvi  

 haasteita  on  kouluty n  arjessa  paljon  ja  ne  voivat  vaihdella  suurestikin  eri  opetusryhmien 

 v lill .  Opettajan  oma  ammattitaito  sek   itsetuntemus,  itseluottamus  ja  tunnetaidot 

 vaikuttavat  siihen,  miten  opettaja  n it   haasteita  kokee  ja  miten  h n  opetuksessaan  pystyy 

 n ihin  haasteisiin  vastaamaan.  Nykyaika  paineistaa  oppimistilanteita  my s  jatkuvalla  kiireen 

 tunnulla uusien pedagogisten n k kulmien ja opetusmenetelmien ristitulessa. 

 Oppimistilanteeseen  keskeisesti  vaikuttava  tekij   on  opetusryhm ,  joka  koostuu  erilaisista 

 oppijoista.  Jokainen  lapsi  on  yksil   ja  h nen  resurssinsa,  taitonsa  sek   my s  tavoitteensa 

 koululaisena  vaihtelevat.  Jokainen  lapsi  tarvitsee  tukea  oppimiseen.  Tuen  tarve  m ritell n 

 peruskoulussa  kolmiportaisesti.  Lapsi  voi  tarvita  yleist   tukea,  tehostettua  tukea  tai  erityist  

 tukea.  Yleisen  tuen  oppilaat  saavat  p s nt isesti  tukea  vain  omilta  opettajiltaan. 

 Tehostetun  ja  erityisen  tuen  oppilaat  saavat  enemm n  tukea  my s  koulun  erityisopettajilta 

 sek   koulunk ynnin  ohjaajilta.  Koulun  moniammatillinen  oppilashuoltoryhm   (esim. 

 terveydenhuolto,  kuraattori)  tukee  oppilaita  sosioemotionaalisiin  taitoihin  ja  jaksamiseen 

 liittyviss  haasteissa. 

 Luokanopettaja  kohtaa  p ivitt in  valtavan  m r n  haasteita.  Yksitt isen  oppilaan 

 oppimiseen  liittyv t  haasteet  n ytt ytyv t  eri  tavoin  oppilaan  toimiessa  yksil n   kuin  h nen 

 toimiessa  pienryhm ss   tai  osana  luokan  kokonaiskuvaa.  Vireystila,  riitt v   lepo  ja  ravinto 

 vaikuttavat  oppimistilanteeseen  osallistuvien  opiskelumotivaatioon  sek   tilanteen 

 sujuvuuteen.  Motivaatio  puolestaan  vaikuttaa  oppimiseen  ja  siihen,  miten  oppilas  jaksaa 

 seurata  opetusta.  Toisaalta  oppilaan  sosioemotionaaliset  taidot  vaikuttavat  h nen 

 k ytt ytymiseens   lapsiryhm ss   sek   h nen  suhtautumiseensa  h nt   opettaviin  aikuisiin. 

 Kun  erilaisia  sosioemotionaalisia  haasteita  omaavia  oppilaita  on  samassa  opetusryhm ss  

 useita,  oppimistilanteen  painopiste  heilahtaa  nopeasti  uuden  asian  opettelusta  k yt stapojen 

 ja  oman  puheenvuoron  odottamisen  harjoitteluun.  Mik li  opettajan  taidot,  voimavarat  tai 

 muut  resurssit  eiv t  riit   levottoman  tilanteen  rauhoittamiseen,  oppitunnista  tulee  hetkess  

 henkil kohtaisten  mielipiteiden  miinakentt ,  jossa  opettajan  ammattitaitoa  koetellaankin 

 kki   enemm n  poliisin  tai  rauhanneuvottelijan  roolissa  kuin  opettajana.  Opettajan  tulisi 

 osata  ennakoida  oppilaiden  v liseen  vuorovaikutukseen  liittyvi   haasteita  ja  ottaa  ne 

 huomioon  etuk teen,  ennen  varsinaisen  opetustilanteen  toteuttamista.  Esimerkiksi 

 vaihtelemalla  istumaj rjestyst   ja  valitsemalla  eri  hetkiin  ja  tilanteisiin  erilaisia 

 opetusmetodeja  sek   ty tapoja.  Toisaalta  riitt v n  tutut  ja  samankaltaisina  toistuvat  ty tavat 

 luovat oppilaille turvallisuudentunnetta ja helpottavat itse tilanteeseen liittyvi  j rjestelyj . 
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 Jos  oppilaan  idinkieli  on  muu  kuin  suomi,  asettaa  sekin  haasteita  oppimistilanteelle  silloin 

 kun  luokassa  opiskellaan  suomen  kielell .  Sek   oppiminen  ett   oppimistilanteen  sujuvuus 

 edellytt v t  riitt vi   kielellisi   valmiuksia.  Tavallisesti  suomea  vieraana  kielen   puhuvat 

 S2-oppilaat  tarvitsevat  enemm n  tukea  opettajalta.  Joissakin  tapauksissa  my s 

 oppimateriaaleja on muokattava heille paremmin soveltuviksi. 

 3.1 Haasteet t tkim sr hmiss  

 Tutkimukseen  osallistuvat  ryhm t  ovat  musiikkipainotusluokkia,  joihin  oppilaat  on  valittu 

 p sykokeiden  kautta.  P sykokeissa  testataan  oppilaiden  musikaalisuutta.  Oppilaat  ovat 

 tulleet luokille eri puolilta kaupunkia kolmannen luokan alussa. 

 Musiikkipainotteisessa  luokassa  oppilaiden  temperamentti  on  usein  erilainen.  Oppilaat  ovat 

 taiteellisesti  luovia  ja  lahjakkaita,  ja  monilla  oppilailla  on  halu  olla  esill .  Musiikkipainotteiset 

 ryhm t ovat yleisesti ottaen toimeliaita, eloisia ja nekk it . 

 Musiikkipainotusluokissa  oppilasm r   on  keskim r ist   koululuokan  oppilasm r  

 suurempi.  Isossa  luokassa  opettajalta  vaaditaan  enemm n  kyky   havainnoida  ja  huomata 

 yksitt isen  oppilaan  haasteita  ja  avuntarvetta.  Isossa  luokassa  oppilas  joutuu  my s  itse 

 kantamaan  vastuuta  omasta  oppimisestaan.  Jos  jotakin  ei  osaa  tai  ymm rr ,  on  t rke  

 osata  ja  uskaltaa  sanoa  se,  ja  varmistaa  n in  tarvittavan  tuen  sek   henkil kohtaisen 

 ohjauksen saanti. 

 3.1.1 Haasteet kolmannen luokan tutkimusryhm ss  

 Tutkimukseen  osallistuneessa  kolmannessa  luokassa  opiskeli  24  oppilasta.  Luokka  oli 

 aloittanut  opiskelunsa  syksyll   2020,  eli  tutkimuksen  alkaessa  oppilaat  olivat  opiskelleet 

 yhdess   vasta  reilun  kuukauden.  Luokan  ryhm ytyminen  oli  tutkimuksen  alkaessa  vasta 

 meneill n,  mik   vaikutti  oppilasryhm n  toimintaan  tutkimusjakson  aikana.  Vieraassa 

 lapsiryhm ss   yksitt isen  lapsen  k ytt ytyminen  on  yleens kin  erilaista  kuin  tutussa 

 lapsiryhm ss .  Uusien  ihmisten  joukossa  lapsi  kokee  helposti  itsens   erilaiseksi  tai 

 ulkopuoliseksi.  Toisaalta  uudessa  lapsiryhm ss   oppilas  saattaa  my s  rohkeammin 

 hakeutua  uusiin  tilanteisiin  ja  tarttua  mahdollisuuksiin  uusien  yst vyyssuhteiden 

 solmimiseksi.  Kolmannen  luokan  sosiaaliset  suhteet  eiv t  olleet  tutkimuksen  aikana  viel  

 vakiintuneet,  mink   vuoksi  kouluty n  arjessa  n kyi  tavallista  enemm n  k ytt ytymiseen 

 liittyvi  haasteita ja yll tyksi . 
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 Uuteen  kouluun  ja  uudenlaiseen  oppimisymp rist n  tottuminen  vie  aikaa.  Tutkimuksen 

 aikana  kouluymp rist   oli  kaikille  oppilaille  uusi  ja  jokainen  heist   peilasi  tilannetta 

 esimerkiksi  hyv n  ty rauhan  kokemisen  osalta  aiempiin  kokemuksiinsa  edellisiss  

 kouluissa/ opetusryhmiss , jotka my s olivat olleet toisiinsa verrattuna erilaisia. 

 Kolmannen  luokan  tutkimusryhm ss   ty skenteli  tutkimusjakson  aikana  useita  eri  opettajia 

 sek   sijaisopettajia.  T m   luonnollisesti  vaikutti  luokan  ty rauhaan  ja  ilmapiiriin,  ja  vaati 

 oppilailta  jatkuvaa  sopeutumista  uusiin  k yt nteisiin.  Toisaalta  tutkimuksen  aikana  tutuksi 

 tulleet  kuuntelutuokiot  loivat  turvallisuuden  tunnetta,  vaikka  opettajat  vaihtuivat.  Jokin 

 p ivitt isiss   rutiineissa  s ilyi  n in  ennallaan.  Kaikki  luokkaa  opettaneet  opettajat  eiv t 

 ymm rt neet  tutkimuksen  luonnetta,  vaikka  se  heille  selitettiin.  Niinp   analogisen 

 kuuntelujakson  aikana  k ytettiin  ep huomiossa  my s  digitaalista  musiikkia,  ja  tutkimus 

 jouduttiin silt  osin uusimaan. 

 Kolmannen  luokan  oppilaiden  ik taso  asetti  jo  l ht kohtaisesti  haasteita  tutkimuksen 

 toteuttamiselle.  Koska  oppilailla  ei  ollut  omia  lylaitteita,  s hk ist   kysely   ei  voitu  luokassa 

 toteuttaa.  Kysely  toteutettiin  kolmannen  luokan  tutkimusryhm ss   paperiseen  vihkoon. 

 Osalle  oppilaista  vihkon  kysymysten  ymm rt minen  tuntui  haastavalta,  vaikka  kysymykset 

 selitettiin  heille.  Osa  oppilaista  luki  hitaasti,  mik   vaikeutti  heid n  osaltaan  kyselyyn 

 vastaamista.  Luokassa  opiskeli  my s  S2-oppilaita  (suomi  toisena  kielen )  ja  heillekin  kysely 

 saattoi  olla  vaikeasti  ymm rrett v .  Oman  vastuun  kantaminen  tutkimuskysymyksiin 

 vastaamisesta  ei  my sk n  kaikilta  viel   onnistunut.  Opettajan  oli  tutkimustilanteessa 

 mahdotonta  huolehtia  siit ,  ett   jokainen  oppilas  olisi  vastannut  kaikkiin  tutkimuskysymyksiin 

 aina ajatuksella ja asiallisesti. 

 3.1.2 Haasteet kuudennen luokan tutkimusryhm ss  

 Tutkimukseen  osallistuneessa  kuudennessa  luokassa  oli  25  oppilasta.  T m   kuudes  luokka 

 oli  opiskellut  opetusryhm n   3,5  vuoden  ajan.  Opettajavaihdoksia  mahtui  3,5  vuoden 

 ajanjaksoon kolme, joskin nykyinen opettaja oli ollut luokan kanssa jo kahden vuoden ajan. 

 Kuudes  luokka  ei  ollut  monenlaisista  harjoitteista  ja  toimenpiteist   huolimatta  ryhm ytynyt 

 kunnolla.  Luokassa  tuli  p ivitt in  sosiaalisia  konfliktitilanteita,  joiden  selvitt miseen  tarvittiin 

 opettajan  vahvaa  tukea.  Joidenkin  oppilaiden  k ytt ytyminen  ja  suhtautuminen  toisiin 

 oppilaisiin  vaikutti  siihen,  ett   luokan  ilmapiiri  oli  toisinaan  oppilaille  jopa  emotionaalisesti 

 turvaton. 
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 My s  ty rauhaongelmia  oli  luokassa  ratkottu  monin  eri  keinoin.  Tukitoimista  ja  ty rauhaan 

 liittyvist   interventioista  huolimatta  luokassa  oli  haasteita  ty rauhan  yll pit misess .  Jopa 

 opettajan  antamien  ohjeiden  ja  opetuksen  kuunteleminen  oli  monille  haastavaa.  Monet 

 luokan  oppilaista  k ytt ytyiv t  levottomasti.  He  liikuskelivat  paikallaan  ja  paikaltaan  sek  

 ottivat fyysist  kontaktia muihin oppilaisiin. 

 Vaikka  kyseess   oli  musiikkipainotteinen  luokka,  jolla  on  nelj   tuntia  viikossa  musiikkia,  oli 

 my s  musiikin  opettamisessa  haasteita.  Luokassa  oli  joitakin  oppilaita,  jotka  eiv t  halunneet 

 osallistua musiikkituntiin yhdess  laulaen tai soittaen. 

 4.  Sosioemotionaalinen kompetenssi 

 Sosioemotionaalisella  kompetenssilla  on  useita  toisistaan  poikkeavia  m ritelmi   (mm. 

 Lappalainen  ym.,  2008;  Rautanen,  2016).  M ritelmien  mukaan  keskeist  

 sosioemotionaalisen  kompetenssin  k sitteess   on  yksil n  kyky  ymm rt   ja  tulkita 

 sosiaalisia  tilanteita  sek   kyky  toimia  tilanteissa  tarkoituksenmukaisesti  halliten  omia 

 tunnereaktioita. 

 Seija  Manninen  (2018)  on  tarkastellut  sosioemotionaalista  kompetenssia  kouluviihtyvyytt  

 k sittelev ss   v it stutkimuksessaan.  Sosioemotionaalinen  kompetenssi  alkaa  kehitty  

 varhaisissa  hoitaja-lapsi  -suhteissa.  N iss   suhteissa  lapsi  saa  kokemuksia 

 vastavuoroisuudesta  sek   huolenpidosta.  Toisaalta  my s  n iden  puute  vaikuttaa  sosiaalisen 

 kompetenssin  kehittymiseen.  My s  koulukokemukset  muokkaavat  yksil n 

 sosioemotionaalista  kompetenssia.  Sosioemotionaalista  kompetenssia  ovat  rakentamassa 

 niin  kiintymyssuhteet,  osallisuus,  itsearvostus,  min kuva  ja  itsetunto  kuin  odotukset  ja 

 uskomukset.  Sosioemotionaaliset  taidot  ovat  sek   kehityksellisi   ett   opittuja  taitoja.  Siksi 

 lasten  ja  nuorten  sosioemotionaalista  kompetenssia  pystyt n  lis m n  yhteisesti 

 tiedostetuilla tavoitteilla, yhteis llisill  menetelmill  ja tukitoimilla. (Manninen 2018, 45.) 

 Manninen  (2018,  74-75)  osoittaa,  ett   sosioemotionaalisella  kompetenssilla  ja 

 kouluviihtyvyydell   on  vahva  yhteys.  Oppilas,  jolla  oli  heikko  sosioemotionaalinen 

 kompetenssi  viihtyi  koulussa  selv sti  huonommin  kuin  oppilas,  jolla  oli  vahva 

 sosioemotionaalinen  kompetenssi.  Manninen  (2018,  80)  osoittaa  my s,  ett  

 kouluviihtyvyyden  taso  oli  8.  luokalla  ja  toisella  asteella  kehittynyt  jo  varsin  pysyv ksi 

 kokemukseksi.  Koska  sosioemotionaalisella  kompetenssilla  on  vahva  vaikutus 

 kouluviihtyvyyteen,  voidaan  kouluviihtyvyytt   Mannisen  (2018,  91)  mukaan  edist  

 kehitt m ll   oppilaiden  sosioemotionaalista  kompetenssia.  Manninen  kehottaakin 
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 aloittamaan  sosioemotionaalisen  kompetenssin  kehitt misen  jo  varhaiskasvatuksessa  ja 

 perusopetuksen  alaluokilla  vahvistamalla  tunne-  ja  vuorovaikutustaitoja.  T ll in 

 sosioemotionaalinen  kompetenssi  ehtii  kehitty   vahvaksi,  jolloin  se  tukee  kouluviihtyvyytt   ja 

 kouluun  kiinnittymist .  (Manninen  2018,  91.)  Manninen  (2018,  102)  ehdottaa 

 v it stutkimuksensa  jatkotutkimukseksi  selvityst   siit ,  miten  henkil n  sosioemotionaalinen 

 kompetenssi  my hemmin  vaikuttaa  ty hyvinvointiin,  ty uralla  etenemiseen  ja  ty ss  

 jaksamiseen. 

 T ss   tutkimuksessa  mielenkiinnon  kohteena  oli  sosioemotionaalinen  kompetenssi 

 alakoulun  oppilasryhm ss .  Oppilaiden  sosioemotionaalista  kompetenssia  tarkasteltiin 

 opettajan  toimesta  oppilaan  aktiivisuuteen  ja  osallistumiseen,  yhteisty taitoihin  sek  

 k ytt ytymiseen liittyvist  n k kulmista. 

 5.  T tkim ksen tote t s 

 Tutkimus  toteutettiin  Lappeenrannassa  Kimpisen  koululla  syksyll   2020.  Tutkimukseen 

 osallistuivat  koulun  3.  ja  6.  musiikkiluokat.  Kyseisten  luokkien  opettajat  olivat  alusta  asti 

 olleet  mukana  suunnittelemassa  tutkimuksen  tavoitteita  ja  toteutusta.  Koulun  johto  tuki 

 tutkimukseen  osallistumista.  Oppilaiden  osallistumiseen  saatiin  lupa  oppilaiden  vanhemmilta. 

 Musiikkituokiot  toteutettiin  luokissa  kuunnellen  musiikkia  kolmesti  p iv ss   oppituntien 

 alussa.  P iv n  p tteeksi  luokkien  oppilaat  vastasivat  lyhyeen  kyselyyn,  jossa  selviteltiin 

 oppilaan  omaa  kokemusta  oppimisesta,  keskittymisest   sek   luokan  ty rauhasta 

 koulup iv n  aikana.  Kolmannen  luokan  kysely  tehtiin  paperisena,  ja  kuudesluokkalaiset 

 vastasivat  kyselyyn  s hk isesti.  Tutkimuskysymyksiin  vastattiin  nimett m n . 

 Kyselytutkimuksen  lis ksi  opettajat  tekiv t  luokkiensa  oppilaista  sosioemotionaalisen 

 kompetenssin  kartoituksen,  jolla  selvitettiin,  oliko  musiikinkuuntelutuokioilla  vaikutusta 

 oppilaan  aktiivisuuteen  ja  osallistumiseen,  yhteisty taitoihin  sek   k ytt ytymiseen.  Kartoitus 

 tehtiin kahdesti tutkimusjakson aikana. 

 5.1 T tkim ksen ta oite, t tkim sk s m kset ja h poteesi 

 Tutkimuksen  tavoitteena  oli  selvitt ,  voivatko  musiikinkuuntelutuokiot  vaikuttaa 

 alakouluik isten  oppimiseen,  keskittymiseen,  k ytt ytymiseen  ja  laajemmin  koko  luokan 

 ty rauhaan.  Tutkimuksella  haluttiin  my s  selvitt ,  onko  soitettavan  musiikin  signaalitien 

 valinnalla vaikutusta oppimiseen, keskittymiseen, k ytt ytymiseen ja luokan ty rauhaan. 
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 Jotta  jokaisen  oppilaan  kokemukset  musiikinkuuntelutuokioiden  vaikutuksista  tulisivat 

 p ivitt in  kuulluiksi,  p dyttiin  tekem n  kvantitatiivinen  kyselytutkimus. 

 Tutkimuskysymyksist   muodostettiin  v itt mi .  P ivitt in  t ytett vien  vastauslomakkeiden 

 tutkimusv itt mi   oli  kuusi,  ja  vastausasteikko  oli  oppilaan  vastauslomakkeessa 

 kuusiportainen.  Vastausasteikon  rip t  edustivat  t ysin  samaa  ja  t ysin  vastakkaista 

 mielipidett   suhteessa  v itt m n.  Tutkimusv itt m t  tarkasti  FT  Salla-Maarit  Volanen 

 Helsingin yliopistosta. Tutkimusv itt m t olivat: 

 1.  Minun on ollut helppoa keskitty  opetukseen t n n. 
 2.  T n n oppiminen on ollut minulle helppoa. 
 3.  Luokan ty rauha on mielest ni ollut t n n: 
 4.  T n n luokassa on ollut hyv  olla. 
 5.  T n n luokassa on ollut rauhallinen tunnelma. 
 6.  Viime y n  nukuin hyvin ja riitt v sti. 

 Vastausasteikon  rip t  vaihtuivat  v itt m n  mukaan,  esimerkiksi  ensimm iseen 

 v itt m n  rip t  olivat  Kyll ,  keskittyminen  on  ollut  helppoa   ja  Ei,  keskittyminen  on 

 ollut  hankalaa .  Poikkeuksena  t st   oli  kolmas  v ite  Luokan  ty rauha  on  mielest ni  ollut 

 t n n , jossa rip t olivat hyv  ja rauhallinen  ja huono ja rauhaton . 

 Tutkimushypoteesi  rakentui  Anssi  Kipon  (2018)  analogiseen  signaalitiehen  liittyvist  

 havainnoista.  Kipon  mukaan  analogisen  signaalitien  musiikki  vaatii  kuulijan  huomion   joten 

 kuulija  ik n  kuin  joutuu   keskittym n  musiikin  kuuntelemiseen.  Kipon  mukaan  analogisen 

 signaalitien  musiikkia  ei  pysty  pit m n  pelk st n  taustamusiikkina,  koska  analoginen  ni 

 vaimentaa  ulkopuolisia  tekij it   ja  saa  kuulijan  keskittym n  analogisen  signaalitien  nen 

 kuuntelemiseen.  Hypoteesiksi  muodostui,  ett   erillisill   musiikinkuuntelutuokioilla  on 

 mahdollista  her tt   ja  kiinnitt   oppilaan  huomio  musiikin  kuuntelemiseen  ja  sit   kautta 

 vaikuttaa  keskittymiseen,  oppimiseen  sek   luokan  ty rauhaan.  Hypoteesimme  signaalitien 

 vaikutuksesta  oli,  ett   oppilaiden  vastauksissa  ja  toiminnassa  havaitaan  eroja  riippuen  siit , 

 kumman signaalitien vaikutuspiiriss  he musiikkia kuuntelevat. 

 5.2. T tkim sasetelma 

 Tutkimus  toteutettiin  erillisin   musiikinkuuntelutuokioina  kolme  kertaa  koulup iv n  aikana. 

 Musiikin  kuuntelu  ei  vaatinut  oppilaalta  erityisi   musiikillisia  taitoja  eik   edes  aktiivista 

 osallistumista.  On  kuitenkin  hyv   huomioida,  ett   tutkimus  toteutettiin  musiikkiluokassa, 

 jonka  oppilaat  ovat  tottuneet  kuuntelemaan  musiikkia.  Kohderyhm lle  soitettiin  p iv ss  

 kolme  eri  musiikkikappaletta,  joiden  aikana  ei  tehty  mit n  muuta;  oppilaat  vain  keskittyiv t 
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 kuuntelemaan  musiikkia.  Halutessaan  heill   oli  kuitenkin  my s  mahdollisuus 

 samanaikaisesti  piirt .  Piirroksia  ei  t m n  tutkimuksen  puitteissa  tarkasteltu  j lkik teen. 

 Musiikkikappaleet  kestiv t  noin  kolme  minuuttia  10  sekuntia.  Kappaleet  soitettiin 

 ensimm isen  oppitunnin  alussa,  ruokailun  j lkeisen  tunnin  alussa  sek   viimeisen  oppitunnin 

 alussa.  Oppilaille  ei  kerrottu,  mink   signaalitien  musiikkia  heille  soitettiin.  Oppilaita  ei 

 my sk n  perehdytetty  analogisen  ja  digitaalisen  signaalitien  nen  eroihin,  eik   heille 

 kerrottu mit n, mill  olisi voinut olla vaikutusta oppilaan vastauksiin. 

 Kolmannen  luokan  oppilaille  soitettiin  ensin  analogisen  signaalitien  musiikkia  yhden 

 kuukauden  ajan  jokaisena  koulup iv n .  Jokaisen  koulup iv n  lopussa  oppilaat  vastasivat 

 tutkimuskysymyksiin.  T m n  j lkeen  pidettiin  musiikkituokioton  kuukausi,  jonka  aikana 

 oppilaat  kuitenkin  edelleen  vastasivat  kysymyslomakkeiden  kysymyksiin. 

 Musiikkituokiottoman  kuukauden  j lkeen  oppilaille  soitettiin  yhden  kuukauden  ajan 

 digitaalisen  signaalitien  musiikkia.  Koska  analogisen  musiikin  kuuntelussa  ilmeni 

 tutkimusjakson  p tytty   ongelmia,  kolmannen  luokan  analoginen  jakso  jouduttiin  uusimaan 

 digitaalisen  kauden  j lkeen.  N ist   ongelmista  kerromme  tarkemmin  luvussa  6.3. 

 Kuudennessa  luokassa  kuuntelu  aloitettiin  digitaalisen  signaalitien  musiikilla,  ja 

 musiikkituokiottoman  kuukauden  j lkeen  oppilaille  soitettiin  analogisen  signaalitien 

 musiikkia.  T ll   signaaliteiden  eriaikaisuudella  eri  luokissa  haluttiin  varmistaa  se,  etteiv t 

 ulkoiset  tekij t,  kuten  syysloman  odotus,  vaikuttaisi  tutkimuksen  tuloksiin.  Yhden 

 tutkimusperiodin  kestoksi  valikoitui  kuukausi  johtuen  siit ,  ett   tutkijoiden  olettaman  mukaan 

 tietyn  signaalitien  musiikinkuuntelun  vaikutukset  tulisivat  paremmin  esiin  pidemm n 

 testijakson kuluessa. 

 Anssi  Kippo  vastasi  musiikkikappaleiden  valinnasta.  Osa  tutkimuksessa  soitettavista 

 kappaleista  oli  instrumentaali-  eli  ilman  laulua  olevaa  musiikkia,  osa  laulettua.  Jotkut 

 kappaleista  oli  laulettu  suomeksi,  jotkut  englannin  kielell .  Kappaleet  olivat  vanhoja 

 taltiointeja,  joista  jokainen  oli  nitetty  sek   miksattu  alun  perin  magneettinauhalle. 

 Musiikkikappaleita  oli  15.  Jokaiselle  viikonp iv lle  oli  omat  kolme  musiikkikappaletta,  jotka 

 toistuivat viikoittain samoina sek  analogisen ett  digitaalisen signaalitien kuuntelujaksolla. 

 Analogisen  signaalitien  musiikkikappaleiden  versiot  oli  kopioitu  analogisen  signaalitien 

 vinyylilevyilt   c-kasetille.  Musiikkikappaleet  soitettiin  luokassa  c-kasetilta  analogiseen 

 nentoistoj rjestelm n  liitetyll   kasettisoittimella.  Tutkimuksessa  k ytetty   musiikkia  oli 

 siis  k sitelty  vain  siten,  ett   analogisen  signaalitien  versiot  oli  kopioitu  vinyylilevylt  

 c-kasetille.  Digitaalisen  signaalitien  versiot  oli  nitetty  Spotifyst   kannettavan  tietokoneen 

 (MacBook  Air)  nikortin  ulostulosta  toisen  nikortin  kautta  takaisin  tietokoneelle  ja 

 kappaleet  oli  t m n  j lkeen  muunnettu  yleisimp n  k yt ss   olevaan  digitaaliseen 
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 formaattiin  eli  MP3:ksi.  Koulussa  kappaleet  soitettiin  opettajan  kannettavalta  tietokoneelta 

 (MacBook Air) luokassa olevan nij rjestelm n kautta. 

 6. T tkim ksen t lokset 

 Koska  tutkimustulokset  olivat  toisistaan  poikkeavia  eri  tutkimusryhmiss ,  esittelemme 

 tutkimuksen  tulokset  molempien  ryhmien  osalta  erikseen.  My s  tutkimusaineistojen  k sittely 

 poikkesi  toisistaan  eri  ryhmien  vastauksia  tarkastellessa,  koska  kolmas  luokka  vastasi 

 tutkimukseen  manuaalisesti  ja  kuudes  luokka  s hk isesti.  Kummastakin  luokasta  ker ttiin 

 tutkimusaineistoa  yhteens   kolmen  kuukauden  ajan  ja  aineistoa  kertyi  runsaasti.  Jokaisen 

 oppilaan kaikki yksitt iset vastaukset otettiin mukaan tutkimusaineiston tarkasteluun. 

 6.1 T tkim ksen t lokset 3. l okassa 

 Kolmannen  luokan  tutkimustulosten  k sittely  vei  paljon  aikaa,  koska  kyselyyn  vastattiin 

 manuaalisesti.  Oppilaiden  vastaukset  k ytiin  l pi  yksitellen.  Ne  koottiin  yhteiseen  taulukkoon 

 tulosten tulkintaa varten. Kaikki vastaukset otettiin mukaan tarkasteluun. 

 6.1.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

 Kolmannen  luokan  oppilaat  vastasivat  tutkimukseen  innolla.  Jonkin  verran  uupumusta 

 vastaamiseen  ilmeni  tutkimuksen  edetess .  Kaikki  eiv t  esimerkiksi  jaksaneet  t ytt  

 lomakkeita  kaikkina  tutkimusp ivin .  Joku  my s  t ytti  lomakkeensa  identtisill   vastauksilla 

 kaikkina  tutkimusp ivin .  Otimme  kuitenkin  k sittelyyn  kaikkien  lasten  kaikki  vastaukset,  sill  

 huomasimme  yksitt isen  oppilaan  yksitt isen  kauden  vastausten  olevan  linjassa  muiden 

 kausien  vastausten  kanssa.  Jokainen  kausi  (digitaalinen,  musiikiton  ja  analoginen)  k siteltiin 

 erikseen.  Jokaisen  tutkimusv itt m n  kohdalla  oppilaan  kyseisen  kauden  vastauksista 

 laskettiin  keskiarvo,  ja  t m   luku  edusti  oppilaan  kokemaa  kyseisest   asiasta  kyseisell  

 kaudella.  Lopuksi  kaikkien  oppilaiden  keskiarvot  kultakin  kaudelta  ja  kustakin  v itt m st  

 laskettiin yhteen. 

 Tutkimusv itt mi   oli  kuusi  ja  vastausasteikko  oli  oppilaalle  kuusiportainen.  Ä rip t 

 edustivat  t ysin  samaa  tai  t ysin  vastakkaista  mielipidett   suhteessa  v itt m n. 

 Tutkimusv itt m t olivat: 

 1  Minun on ollut helppoa keskitty  opetukseen t n n. 
 2  T n n oppiminen on ollut minulle helppoa. 
 3  Luokan ty rauha on mielest ni ollut t n n: 
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 4  T n n luokassa on ollut hyv  olla. 
 5  T n n luokassa on ollut rauhallinen tunnelma. 
 6  Viime y n  nukuin hyvin ja riitt v sti. 

 Tutkimuksessa  ilmeni,  ett   musiikittomalla  kaudella  oppilaat  kokivat  haasteiden  olevan 

 suurimpia  kaikkien  tutkimusv itt mien  kohdalla.  Erot  analogiseen  sek   digitaaliseen  kauteen 

 olivat  merkitt vi .  Sen  sijaan  analogisen  ja  digitaalisen  kauden  tulokset  olivat  melko  l hell  

 toisiaan,  kuitenkin  niin,  ett   analogisen  kauden  tulokset  olivat  nelj n  tutkimusv itt m n 

 kohdalla  parempia.  Analogisella  kaudella  oppilaan  oli  helpointa  keskitty   opetukseen  sek  

 helpointa  oppia.  My s  luokan  ty rauha  koettiin  analogisella  kaudella  parhaaksi,  kun  taas 

 musiikittomalla  kaudella  oppilaiden  kokemus  luokan  ty rauhasta  oli  selke sti  huonoin. 

 Analogisella  kaudella  luokassa  oli  oppilaiden  mielest   useimmin  hyv   olla.  Luokan  tunnelma 

 koettiin  hieman  rauhallisemmaksi  digitaalisella  kaudella.  Samoin  nukkuminen  digitaalisella 

 kaudella oli hieman parempaa tai sit  tapahtui oppilaiden oman arvion mukaan enemm n. 

 Seuraavassa  taulukossa  ovat  kolmannen  luokan  tulokset  numeerisesti  esitettyn .  Mit  

 pienempi  luku,  sit   l hemm ksi  kyll -vastausta  oppilaat  kokivat  v itt m n.  Mit   suurempi, 

 sit   l hemp n   ei-vastausta  oltiin.  Pienimm t  lopputulemat  on  v rj tty  vihre ll ,  suurimmat 

 sinisell , jotta taulukkoa olisi helpompi tulkita. 

 Tutkimus äittämä  Analoginen kausi  Musiikiton kausi  Digitaalinen kausi 
  Minun on ollut helppo keskitt ä 
 opetukseen tänään  

      

  Tänään oppiminen on ollut 
 minulle helppoa  

      

  Luokan t örauha on mielestäni 
 ollut tänään h ä  

      

  Tänään luokassa on ollut h ä 
 olla  

      

  Tänään luokassa on ollut 
 rauhallinen tunnelma  

      

  Viime önä nukuin h in ja 
 riittä ästi  

      

 Ta l kko 1. K sel kim ksen lokse  3. l okassa 

 6.1.2 Sosioemotionaalisen kompetenssin kehittyminen 

 Opettaja  t ytti  oppilaista  sosioemotionaalisen  kompetenssin  kehittymist   mittaavan 

 lomakkeen  sek   musiikittoman  ett   analogisen  kauden  j lkeen.  Digitaalisen  j lkeen 

 lomaketta ei t ytetty, koska oma opettaja oli t ll in poissa. 
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 Musiikittoman  ja  analogisen  kauden  lomakkeissa  ilmeni  huomattavia  eroja.  Viidentoista 

 v itt m n  kohdalla  opettajan  vastaukset  ilmensiv t  sosioemotionaalisen  kompetenssin 

 kehittymist   parempaan  suuntaan  analogisen  kauden  aikana.  Merkitt vimm t  erot  kausien 

 v lill   liittyiv t  oppilaiden  keskittymiskykyyn,  k rsiv llisyyteen  sek   tunne-  ja  itses telyyn. 

 Analogisella  kaudella  oppilaiden  v lisi   riitoja,  h rn mist   ja  rsytt mist   esiintyi  selv sti 

 v hemm n.  My s  oppilaiden  kyky  keskustella  ja  tehd   yhteisty t   parani  analogisella 

 kaudella.  Lis ksi  oppilaiden  osallistuminen  ja  keskittymiskyky  paranivat.  Ainoastaan  kahden 

 v itt m n  kohdalla  musiikittomalta  kaudelta  tuli  parempi  tulos.  N m   olivat  avun  tarjoaminen 

 muille sek  toisen oppilaan tunteiden huomioon ottaminen. 

 Seuraavassa  taulukossa  kolmannen  luokan  sosioemotionaalisen  kompetenssin  tulokset  on 

 esitetty  numeerisessa  muodossa.  Opettajan  arviointiasteikko  oli  neliportainen.  Lopuksi 

 kaikkien  oppilaiden  saamat  lukemat  laskettiin  yhteen  kuvaamaan  koko  luokan  tilannetta. 

 Oppilasryhm n  parempi  sosioemotionaalinen  kompetenssi  on  merkitty  taulukkoon  vihre ll  

 v rill  helpottamaan taulukon tulkintaa. 

 Tutkimus äittämä  Analoginen kausi  Musiikiton kausi 
  Tarjoaa apuaan muille 
 oppilaille  

    

  Osallistuu innokkaasti r hmän 
 toimintaan  

    

  Kutsuu muita oppilaita mukaan 
 toimintaan  

    

  Osaa aloittaa taita asti 
 keskustelun ka ereiden kanssa  

    

  Tekee hteist ötä muiden 
 oppilaiden kanssa  

    

  Osaa olla h ä ka eri      

  Ottaa huomioon muiden 
 opilaiden tunteet  

    

  Osoittaa muille oppilaille  että 
 h äks  heidät  

    

  On l h t pinna      

  Saa rai okohtauksia ja 
 kiukunpuuskia  

    

  Ärs nt  helposti      

  Härnää ja tekee pilaa muista 
 oppilaista  

    

  Väittelee ja riitelee 
 ka ereidensa kanssa  

    

  Häiritsee ja ärs ttää muita 
 oppilaita  

    

  Toimii ajattelematta      

  P st  t öskentelemään 
 pitkäjänteisesti  

    

  Keskitt minen herpaantuu 
 helposti  

    

 Taulukko  Sosioemotionaalisen kompetenssin kehitt minen  luokassa 
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 6.1.3 Loppup telm t 

 Kolmannessa  luokassa  havaittiin,  ett   musiikin  kuuntelulla  koulup iv n  aikana  on  paljon 

 my nteisi   vaikutuksia  sek   yksitt isen  oppilaan  koulunk yntiin  ett   oppilaiden  v lisen 

 vuorovaikutuksen  sujuvuuteen.  Oppilaat  itse  kokivat  musiikin  kuuntelun  helpottavan  sek  

 oppimista  ett   opiskeluun  keskittymist .  My s  luokan  ty rauha  sek   luokan  ilmapiiri 

 paranivat  musiikin  kuuntelun  my t .  Lis ksi  nukkuminen  kotona  helpottui  p ivitt isten 

 musiikinkuunteluhetkien my t . 

 Musiikin  signaalitien  valinnalla  huomattiin  olevan  merkityst .  Jos  digitaalisen  musiikin 

 kuuntelulla  oli  my nteisi   vaikutuksia,  analogisen  signaalitien  musiikin  avulla  n m  

 vaikutukset  tehostuivat.  Analogisella  kaudella  oppilaat  kykeniv t  keskittym n  omaan 

 toimintaansa  selke sti  paremmin,  mik   ilmeni  paitsi  oppimistulosten  paranemisena  my s 

 yhteistoiminnan  rauhoittumisena  sek   kaikenlaisen  h iri k ytt ytymisen  v henemisen . 

 Oppilaat  my s  rsyyntyiv t  selv sti  v hemm n  ja  pinna  paloi  harvemmin.  Analogisella 

 kaudella  oppilaat  nauttivat  musiikin  kuuntelusta  enemm n.  Itse  kuunteluhetket  olivat 

 rauhallisempia.  Oppilaat  malttoivat  keskitty   musiikin  kuuntelemiseen  paremmin.  Opettajan 

 n k kulmasta  analogisella  kaudella  avun  tarjoaminen  muille  oppilaille  kuitenkin  v heni. 

 Samoin  toisen  oppilaan  tunteiden  huomioon  ottaminen.  T m n  arveltiin  johtuvan  siit ,  ett  

 analogisella  kaudella  oppilaat  keskittyiv t  itseens   ja  omaan  toimintaansa  enemm n  kuin 

 ennen. 

 Kolmannen  luokan  tutkimustulosten  perusteella  koulunp iv n  lomassa  toteutettavia 

 musiikinkuuntelutuokioita  kannattaa  jatkaa.  Mik li  kuuntelutuokioiden  my nteisten 

 vaikutusten  toivotaan  olevan  mahdollisimman  suuria,  kuunneltavan  musiikin  kannattaa  olla 

 analogisen signaalitien musiikkia. 

 6.2 T tkim ksen t lokset 6. l okassa 

 Kuudennen  luokan  oppilaat  vastasivat  tutkimukseen  s hk isell   tutkimuslomakkeella.  T h n 

 tutkimukseen  tuloksia  tarkasteltiin  koko  luokan  osalta.  Mik li  halutaan,  jatkossa  yksitt isen 

 oppilaan tuloksia voidaan tutkia my s erillisin . 

 6.2.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

 Kuudennen  luokan  oppilaat  vastasivat  tutkimukseen  vaihtelevasti.  Osa  oppilaista  vastasi 

 tutkimuskysymyksiin  joka  p iv   tunnollisesti  ja  vastauksiaan  tarkasti  pohtien.  Osa  oppilaista 
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 sen  sijaan  suhtautui  tutkimuskysymyksiin  v linpit m tt m sti,  vastaten  aina  samalla  tavalla. 

 Otimme  kuitenkin  k sittelyyn  kaikkien  lasten  kaikki  vastaukset,  sill   huomasimme  yksitt isen 

 oppilaan  yksitt isen  kauden  vastausten  olevan  linjassa  muiden  kausien  vastausten  kanssa. 

 Jokainen  kausi  (digitaalinen,  musiikiton  ja  analoginen)  k siteltiin  erikseen.  Jokaisen 

 tutkimusv itt m n  kohdalla  oppilaan  kyseisen  kauden  vastauksista  laskettiin  keskiarvo,  ja 

 t m   luku  edusti  oppilaan  kokemaa  kyseisest   asiasta  kyseisell   kaudella.  Lopuksi  kaikkien 

 oppilaiden keskiarvot kultakin kaudelta ja kustakin v itt m st  laskettiin yhteen. 

 Tutkimusv itt mi   oli  kuusi  ja  vastausasteikko  oli  oppilaalle  kuusiportainen.  Ä rip t 

 edustivat  t ysin  samaa  tai  t ysin  vastakkaista  mielipidett   suhteessa  v itt m n. 

 Tutkimusv itt m t olivat: 

 1  Minun on ollut helppoa keskitty  opetukseen t n n. 
 2  T n n oppiminen on ollut minulle helppoa. 
 3  Luokan ty rauha on mielest ni ollut t n n: 
 4  T n n luokassa on ollut hyv  olla. 
 5  T n n luokassa on ollut rauhallinen tunnelma. 
 6  Viime y n  nukuin hyvin ja riitt v sti. 

 Tutkimuksessa  ilmeni,  ett   digitaalisella  kaudella  kuudennen  luokan  oppilaat  kokivat  kaikkien 

 tutkimusv itt mien  kohdalla  haasteiden  olevan  suurimpia.  Digitaalisen  kauden  ero  sek  

 analogiseen  ett   musiikittomaan  kauteen  oli  tutkimusv itt mien  kohdalla  merkitt v . 

 Analogisen  ja  musiikittoman  kauden  v lill   vaikutukset  jakautuivat  hieman.  Musiikittomalla 

 kaudella  oppilaiden  oli  helpointa  keskitty   opetukseen  ja  oppilailla  oli  hyv   olla  luokassa, 

 joskin  ero  analogiseen  kauteen  verrattuna  oli  hyvin  pieni.  My s  nukkuminen  oli 

 musiikittomalla  kaudella  hieman  parempaa  kuin  analogisella  kaudella.  Analogisella  kaudella 

 luokan  tunnelma  oli  selv sti  paras  verrattuna  musiikittomaan  ja  digitaaliseen  kauteen. 

 Analogisella  kaudella  ty rauha  oli  selv sti  parempi  kuin  musiikittomalla  ja  digitaalisella 

 kaudella.  Oppiminen  oli  helpointa  analogisella  kaudella,  joskin  ero  musiikittomaan  kauteen 

 oli varsin pieni. 

 Seuraavassa  taulukossa  kuudennen  luokan  tulokset  ovat  numeerisesti  esitettyn .  Mit  

 pienempi  luku  on,  sit   l hemm ksi  kyll -vastausta  oppilaat  kokivat  v itt m n.  Mit   suurempi 

 luku  on,  sit   l hemp n   ei-vastausta  oltiin.  Pienimm t  lopputulemat  on  v rj tty  vihre ll , 

 suurimmat sinisell . 
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 Tutkimus äittämä  Analoginen kausi  Musiikiton kausi  Digitaalinen kausi 

  Minun on ollut helppo keskitt ä 
 opetukseen tänään  

      

  Tänään oppiminen on ollut 
 minulle helppoa  

      

  Luokan t örauha on mielestäni 
 ollut tänään h ä  

      

  Tänään luokassa on ollut h ä 
 olla  

      

  Tänään luokassa on ollut 
 rauhallinen tunnelma  

      

  Viime önä nukuin h in ja 
 riittä ästi  

      

 Ta l kko 3. K sel kim ksen lokse  6. l okassa 

 6.2.2 Sosioemotionaalisen kompetenssin kehittyminen 

 Kuudennen  luokan  opettaja  t ytti  oppilaista  sosioemotionaalisen  kompetenssin  kehittymist  

 mittaavan  lomakkeen  sek   tutkimuksen  alussa  (vastaa  musiikitonta  kautta)  ett   analogisen 

 kauden j lkeen. 

 Kuudennessa  luokassa  musiikittoman  ja  analogisen  kauden  lomakkeissa  ilmeni  huomattavia 

 eroja.  Sosioemotionaalinen  kompetenssi  kehittyi  analogisella  kaudella  vahvemmaksi  siten, 

 ett   oppilaat  osallistuivat  innokkaammin  ryhm n  toimintaan,  kutsuivat  muita  oppilaita 

 mukaan  toimintaan  sek   tekiv t  enemm n  yhteisty t   kavereiden  kanssa.  Sen  sijaan 

 alhaisemmaksi  sosioemotionaalinen  kompetenssi  kehittyi  analogisella  kaudella  kolmen 

 v itt m n  kohdalla.  Tulosten  perusteella  oppilaat  h rn siv t  ja  tekiv t  pilaa  muista 

 oppilaista,  v itteliv t  ja  riiteliv t  kavereidensa  kanssa  sek   h iritsiv t  ja  rsyttiv t  muita 

 oppilaita  enemm n  analogisella  kaudella.  Muiden  sosiaalisen  kanssak ymisen  v itt mien 

 erot  musiikittoman  ja  analogisen  kauden  v lill   olivat  v h isi .  Oppilaan  omaan  toimintaan 

 analoginen  kausi  toi  muutoksen.  Tutkimustulosten  mukaan  pitk j nteinen  ty skentely 

 lis ntyi analogisella kaudella. 

 Seuraavassa  taulukossa  kuudennen  luokan  sosioemotionaalisen  kompetenssin  tulokset  on 

 esitetty  numeerisessa  muodossa.  Opettajan  arviointiasteikko  oli  neliportainen.  Lopuksi 

 kaikkien  oppilaiden  saamat  lukemat  laskettiin  yhteen  kuvaamaan  koko  luokan  tilannetta. 

 Oppilasryhm n  parempi  sosioemotionaalinen  kompetenssi  on  merkitty  taulukkoon  vihre ll  

 v rill  helpottamaan taulukon tulkintaa. 
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  luokka 
 Tutkimus äittämä  Analoginen kausi  Musiikiton kausi 
  Tarjoaa apuaan muille 
 oppilaille  

    

  Osallistuu innokkaasti r hmän 
 toimintaan  

    

  Kutsuu muita oppilaita mukaan 
 toimintaan  

    

  Osaa aloittaa taita asti 
 keskustelun ka ereiden kanssa  

    

  Tekee hteist ötä muiden 
 oppilaiden kanssa  

    

  Osaa olla h ä ka eri      

  Ottaa huomioon muiden 
 opilaiden tunteet  

    

  Osoittaa muille oppilaille  että 
 h äks  heidät  

    

  On l h t pinna      

  Saa rai okohtauksia ja 
 kiukunpuuskia  

    

  Ärs nt  helposti      

  Härnää ja tekee pilaa muista 
 oppilaista  

    

  Väittelee ja riitelee 
 ka ereidensa kanssa  

    

  Häiritsee ja ärs ttää muita 
 oppilaita  

    

  Toimii ajattelematta      

  P st  t öskentelemään 
 pitkäjänteisesti  

    

  Keskitt minen herpaantuu 
 helposti  

    

 Taulukko  Sosioemotionaalisen kompetenssin kehitt minen  luokassa 

 6.2.3 Loppup telm t 

 Toisin  kuin  kolmannessa  luokassa,  kuudennessa  luokassa  havaittiin,  ett   musiikin 

 kuuntelulla  koulup iv n  aikana  on  sek   my nteisi   ett   kielteisi   vaikutuksia  sek  

 koululuokan  ett   yksitt isen  oppilaan  koulunk yntiin.  Digitaaliset  musiikkituokiot  vaikuttivat 

 sek   oppilaiden  kokemukseen  oppimisesta  ett   ty rauhasta  negatiivisesti.  Oppilaiden 

 kokemana luokan tunnelma oli rauhattomin digitaalisten musiikkituokioiden kaudella. 

 Kuudennen  luokan  tutkimustulosten  perusteella  analogisen  signaalitien  musiikki  lis si 

 oppilaiden  innokkuutta  toimia  ryhm ss .  Yhteisty   oppilaiden  v lill   sek   my nteinen 

 suhtautuminen  luokkatovereihin  lis ntyi.  My s  oppilaiden  pitk j nteinen  ty skentely 

 lis ntyi analogisen signaalitien musiikin kuuntelun my t . 
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 Kuudennen  luokan  oppilaiden  v lisen  vuorovaikutuksen  sujuvuuteen  analogisen  signaalitien 

 musiikin  kuuntelu  vaikutti  osittain  kielteisesti.  T m   lis si  opettajan  ty m r   riitatilanteiden 

 selvittelyn  osalta.  Opettajan  mukaan  luokan  emotionaalinen  turvallisuus  heikkeni 

 analogisella  kaudella.  Kuudennen  luokan  tutkimustulosten  perusteella  analogisen 

 signaalitien  musiikin  kuuntelu  voi  lis t   oppilaiden  tunnepohjaisia  reaktioita.  T m   on  hyv  

 ottaa  huomioon  kuuntelutuokioita  suunniteltaessa.  Opettajalla  tulisi  olla  valmiuksia 

 tunneilmaston  selvitt miseen  ja  k sittelyyn  sek   akuuttien  riitatilanteiden  ratkaisemiseen. 

 Tunteiden  purkaminen  ja  tunteiden  s telyn  oppiminen  ovat  kuitenkin  t rkeit   taitoja  ja 

 voivat parantaa luokan emotionaalista turvallisuutta tulevaisuudessa. 

 Musiikki  itsess n  aktivoi  erilaisia  tunteita.  Kuudennen  luokan  oppilaiden  vastauksissa  nousi 

 esille  musiikkituokioiden  merkitys  osana  tunnekasvatusta.  Se,  miten 

 musiikinkuunteluhetkeen  rauhoittuminen  onnistui,  vaikutti  oppilaan  keskittymiseen 

 luokkatilanteessa.  Musiikki  sitoo  ja  maadoittaa  kuunteluhetkeen.  Se  mahdollistaa  yksil llisen 

 tilan  ottamisen  sek   omien  tunteiden  kanssa  olemisen.  Kuudennen  luokan  oppilaiden 

 valmiudet  tunnetaidoissa  tulivat  kuuntelutuokioiden  my t   paremmin  esille.  N in  opettaja 

 pystyi  tukemaan  oppilaita  tunteiden  k sittelyss ,  tunteiden  nime misess ,  niiden 

 ymm rt misess  ja ilmaisemisessa asiaankuuluvalla tavalla. 

 6.3 T tkim ksen tote ttamiseen liitt t h omiot ja haasteet 

 Musiikin  kuunteleminen  osana  koulup iv   sujui  hyvin.  Oppilaat  tottuivat  pian  p ivitt isiin 

 musiikkituokioihin  ja  alkoivat  itsekin  niit   odottaa.  Tietyist   p ivist   muodostui  oppilaiden 

 suosikkeja  p iv n  soittolistan  vuoksi.  Yll tt en  musiikin  kuuntelulle  l ytyi  koulup iv n 

 kuluessa  hyvin  aikaa,  eik   mist n  muusta  tarvinnut  musiikin  kuuntelun  vuoksi  luopua. 

 Poikkeusp ivin   musiikkia  ei  tosin  ehditty  kuunnella  kuin  kerran  tai  kaksi.  Yksitt isin   p ivin  

 kuuntelu saattoi kiireen keskell  unohtua. 

 Analogisen  signaalitien  musiikin  kuunteluun  tarvittiin  erityisi   laitteita,  joiden  kanssa  oli  v lill  

 ongelmia.  Tutkimusta  varten  koululle  tuotiin  erillinen  kuuntelulaitteisto.  Tutkimuksen  alussa 

 soitinta  piti  s t ,  koska  se  ei  toistanut  musiikkia  kunnolla.  Tutkimuksen  my hemm ss  

 vaiheessa  soitin  rikkoutui  kokonaan.  Koululta  ei  l ytynyt  korvaavaa  laitetta  rikkoutuneen 

 tilalle,  sill   koulun  laitteistot  eiv t  toista  analogista  nil hdett .  P simme  jatkamaan 

 tutkimusta, kun saimme lainaan uuden soittimen. 

 Er ksi  suurimmista  haasteista  muodostui  sijaisopettajien  informoiminen  tutkimuksen 

 luonteesta  ja  menettelytavoista.  Vaikka  sijaisopettajia  ohjeistettiin,  oli  digitaalisen  ja 
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 analogisen  signaalitien  v lisen  eron  ymm rt minen  heille  haastavaa.  Osa  sijaisista  korvasi 

 analogisen  signaalitien  musiikin  digitaalisella,  mik   luonnollisesti  v risti  tutkimuksen 

 tuloksia.  T m n  vuoksi  tutkimus  jouduttiin  analogisten  p ivien  osalta  uusimaan  3.  luokan 

 tutkimusryhm ss . 

 Osa  oppilaista  keskittyi  musiikin  kuunteluun  hyvin.  Osa  halusi  vain  kuunnella,  osa  halusi 

 samalla  piirt .  Kaikille  musiikin  kuunteluun  keskittyminen  ei  kuitenkaan  ollut  helppoa. 

 Varsinkin  aluksi  muutamat  oppilaat  halusivat  kovastikin  l hte   liikkumaan  musiikin  mukana 

 sek   ilmeill   kavereille.  T m   aiheutti  jonkin  verran  levottomuutta.  Muutamat  my s  juttelivat 

 omia  juttujaan  kavereille  musiikin  kuuntelun  aikana.  Oppilaiden  keskittyminen  kuunteluun 

 vaihteli  p iv n  aikana.  Iltap iv ll   kuuntelu  oli  levottomampaa  kuin  aamulla.  Vaihtelua  ilmeni 

 my s  viikonp iviss .  Loppuviikko  oli  rauhattomampi  kuin  alkuviikko.  Joillakin  analogisen 

 jakson  kuuntelukerroilla  oppitunnin  ty rauha  oli  k sinkosketeltava  ja  opettaminen  oli 

 rimm isen helppoa ja vaivatonta kyseisten kuuntelutuokioiden j lkeen. 

 Tutkimuksen  vastauslomakkeiden  t ytt miseen  liittyi  jonkin  verran  haasteita.  Osa  oppilaista 

 ei  paneutunut  ajatuksella  lomakkeiden  t ytt miseen,  vaan  vastasi  joka  p iv   samalla  tavalla. 

 Osa  my s  yritti  luistaa  vastaamisesta  silloin,  kun  vastaaminen  tapahtui  koulup iv n 

 p tteeksi  ja  vastaamisen  j lkeen  sai  l hte   kotiin.  V lill   vastaamiselle  oli  vaikea  l yt  

 oppitunnilta aikaa. Joinakin koulup ivin  vastaaminen yksinkertaisesti unohtui. 

 Tutkimus  koettiin  merkitt v ksi  sek   oppilaiden,  perheiden,  opettajien  ett   koulun 

 rehtoreiden  taholta.  Kaikki  suhtautuivat  tutkimukseen  asiallisesti  ja  odottavat  innolla 

 tutkimuksen  tuloksia.  Koska  tutkimus  vaati  opettajilta  jatkuvaa  aktiivisuutta  ja  teetti  heille 

 jonkin  verran  ylim r ist   ty t ,  oli  erityisen  t rke ,  ett   kaikki  tutkimukseen  liittyv t  tahot 

 kokivat  tutkimuksen  merkitt v ksi.  Se,  ett   tutkimukseen  osallistuneiden  luokkien  opettajat 

 kokivat  tutkimuksen  eritt in  merkitt v ksi  ja  mielenkiintoiseksi,  vaikutti  puolestaan 

 tutkimuksen k yt nn n toteutuksen onnistumiseen. 

 Toisessa  tutkimukseen  osallistuneessa  luokassa  ilmeni  analogisen  jakson  lopulla 

 tavanomaista  enemm n  oppilaiden  v list   nahistelua,  fyysisen  koskemattomuuden  rajojen 

 rikkomista  ja  jopa  v kivaltaisia  tekoja.  N iden  tilanteiden  selvittelemiseen  opettaja  joutui 

 k ytt m n  todella  paljon  aikaa  koulup ivien  aikana  ja  niiden  j lkeen.  T m   fyysisen 

 koskemattomuuden  rajojen  rikkominen  vaikutti  luokan  sosioemotionaaliseen  kulttuuriin  ja  loi 

 emotionaalista  turvattomuutta,  mik   osaltaan  vaikutti  haastavasti  ty rauhan  yll pit miseen  ja 

 opiskeluun  keskittymiseen.  T m n  haasteen  yhteytt   tutkimukseemme  emme  toki 

 varmuudella  tied ,  mutta  odotamme  mielenkiinnolla,  pystyv tk   muut  tutkimustulokset  tai 

 asiantuntijat selitt m n n iden asioiden v list  yhteytt  joskus my hemmin. 
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 7. Pohdinta 

 Edell   esiteltyjen  tutkimustulosten  perusteella  musiikinkuuntelutuokioiden  j rjest misell  

 voidaan  vaikuttaa  alakoulun  oppilaiden  keskittymiseen  ja  oppimiseen  koulup iv n  aikana. 

 Lis ksi  musiikkia  kuuntelemalla  voidaan  lis t   ison  oppilasryhm n  ty rauhaa.  Pid mme 

 l yd st   merkitt v n ,  koska  musiikin  kuuntelu  on  edullinen  ja  helposti  toteutettava 

 toimintatapa,  ja  se  on  kaikkien  opettajien  ulottuvilla  jo  nyt.  Jokaisen  koulun  ja  jokaisen 

 opettajan  on  siis  mahdollista  tehostaa  luokkansa  oppimista  ja  ty rauhaa  j rjest m ll  

 musiikinkuuntelutuokioita esittelem mme metodin mukaisesti. 

 Koska  analogisen  signaalitien  musiikki  vaikuttaa  oppimiseen,  keskittymiseen  ja  luokan 

 ty rauhaan  digitaalisen  signaalitien  musiikkia  tehokkaammin,  kuunneltavaksi  kannattaa 

 valita  analogisen  signaalitien  musiikkia.  Mik li  halutaan,  ett   luokassa  kuunneltava  musiikki 

 todellakin  on  analogisen  signaalitien  musiikkia,  on  panostettava  analogisen  signaalitien 

 toteutumiseen  niin  nil hteen,  kuunteluj rjestelm n  kuin  kuunneltavan  musiikin  valinnassa. 

 Mahdollisesti  my s  musiikkikappaleiden  valinnalla  voidaan  ohjata  kuuntelutuokioiden 

 vaikutuksia, mutta t m n olettamuksen testaamiseksi tarvitaan erillinen tutkimus. 

 Tutkimuksemme  mukaan  analogisella  signaalitiell   voidaan  vaikuttaa  paitsi  oppilaan  omaan 

 hyvinvointiin  my s  oppilaiden  sosioemotionaalisen  kompetenssin  vahvistumiseen. 

 Musiikinkuuntelutuokiot  toimivat  siis  my s  tunnetaitokasvatuksen  menetelm n .  Koska 

 s nn llisell   analogisen  signaalitien  musiikin  kuuntelulla  on  merkitt vi   vaikutuksia  sek  

 luokan  ilmapiiriin  ett   oppilaiden  k ytt ytymiseen,  se  voisi  olla  avain  oppilaiden 

 levottomuuden  ja  h iri k ytt ytymisen  v hent miseen  koulussa.  Ainakin  t m   menetelm  

 kannattaisi  ottaa  kokeiluun.  Aiemman  tutkimuksen  (Manninen  2018)  mukaan 

 kouluviihtyvyyteen  voidaan  vaikuttaa  sosioemotionaalisen  kompetenssin  vahvistamisella. 

 N in  ollen  analogisen  signaalitien  vahvistaessa  sosioemotionaalista  kompetenssia, 

 analogisen  signaalitien  k ytt   musiikinkuuntelutuokioissa  my s  lis isi  oppilaiden 

 kouluviihtyvyytt . 

 Vaikka  luokan  sosioemotionaalinen  kompetenssi  opettajien  arvion  mukaan  lis ntyi 

 analogisen  kauden  aikana,  analoginen  kausi  her tti  kuudennen  luokan  oppilaissa 

 voimakkaita  tunteenpurkauksia.  Luokassa  tunnettujen  tunteiden  kirjo  kasvoi 

 musiikinkuuntelutuokioiden  my t .  Kuudennen  luokan  tulokset  antavat  ymm rt ,  ett  

 analogisen  signaalitien  musiikin  vaikutuspiiriss   oppilaan  on  mahdollista  kokea  sek  

 helppoja  ett   haastavia  tunteita  enemm n  tai  voimakkaammin  kuin  digitaalisen  tai 

 musiikittoman kauden aikana. 
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 Tunneilmaisun  ja  tunneilmapiirin  mahdollistuminen  opetusryhm ss   tukee  oppilaan 

 tunteiden  aktivoitumista.  Tunteiden  kohtaaminen,  nime minen  ja  tunnistaminen  ovat 

 keskeinen  osa  tunnekasvatusta.  Oppilaan  valmiudet  siet   ja  toimia  sek   haastavien  ett  

 mielihyv   tuottavien  tunteiden  kanssa  kasvavat,  kun  tunteiden  tunteminen  mahdollistuu. 

 Opettajan  mahdollisuudet  ja  valmiudet  pyrki   luoviin  ratkaisuihin  n iden  erilaisten 

 tuntemusten  kohtaamiseksi  ja  k sittelemiseksi  nousevat  keskeiseen  rooliin.  Mik li 

 aktivoituneita  tunteita  ei  ole  mahdollista  edelleen  j sent   opettajan  tuella,  voi  t m  

 aikaansaada  oppilaassa  lis   levottomuutta.  Tunnekasvatuksen  avulla  lapsi  oppii 

 sosioemotionaalisia valmiuksia sek  yksil n  ett  toimiessaan osana opetusryhm . 

 Kimpisen  koulussa  musiikkiluokan  opettaja  kulkee  opetusryhm ns   mukana  kolmannelta 

 kuudennelle  luokalle.  Olisi  mielenkiintoista  selvitt ,  miten  musiikinkuuntelutuokioiden 

 merkitys  korostuu  jatkumona  3.  luokasta  aina  6.  luokkaan  ja  yl kouluun  asti.  Muuttuuko 

 ryhm n  koheesio,  vahvistuuko  yhteekuuluvuuden  tunne  ja  miten  se  mahdollistaa  oppilaiden 

 yksil llisten  tunteidenk sittely-  ja  tunteidens telykeinojen  vahvistumisen  osana  itsetunnon 

 rakentumista?  Nuorelle  (12-15  -vuotiaalle)  musiikilla  on  erilainen  psykologinen  merkitys  kuin 

 pienemm lle  lapselle.  Nuori  samaistuu  ja  ryhm ytyy  usein  musiikin  avulla  (idolit).  H n  my s 

 j rjestelee  omia  emootioitaan  musiikkia  kuunnellessa.  Alakouluik isten  osalta  panostus 

 tunnekasvatukseen  korostuu  preventiivisen   ja  tunnevalmiuksia  vahvistavana  matkalla  kohti 

 varhais- ja nuoruusik . 

 Jatkotutkimuksen  kohteena  voisi  oppilaiden  ohella  olla  my s  opettaja,  joka  k ytt   musiikkia 

 ja  analogisen  signaalitien  nt   osana  opetusryhm ns   tunnekasvatusta.  Milloin  ja  miten 

 h n  musiikkia  k ytt   ja  miten  opettaja  valitsee  k ytt m ns   musiikin?  Onko  toistuvalla 

 struktuurilla  (s nn lliset  kuuntelutuokiot)  ja/  tai  luovalla  intuitiivisella  analogisen  musiikin 

 k yt ll  eroavaisuutta? Ent  miten opettajan omat tunnetaidot kehittyv t prosessin aikana? 

 J imme  pohtimaan  digitaalisen  signaalitien  musiikin  kuuntelemisen  yhteytt   oppilaiden 

 levottomuuteen  ja  h iri k ytt ytymiseen.  T n   p iv n   lapset  ja  nuoret  el v t  l hestulkoon 

 pelk st n  digitaalisen  signaalitien  nimaailman  ymp r imin .  Erityisesti  kuudennessa 

 luokassa,  jossa  ilmeni  monenlaista  pahoinvointia,  oppiminen,  keskittyminen  ja  luokassa 

 oleminen  tuntuivat  oppilaiden  mielest   vaikeimmilta  juuri  digitaalisella  kaudella.  Mist  

 t llainen  vaikutus  johtuu?  Kolmannessa  luokassa  digitaalinen  musiikki  kuitenkin  rauhoitti 

 oppilaita  enemm n  kuin  musiikiton  kausi.  Voisiko  oppilaiden  i ll   olla  tekemist   t m n  asian 

 kanssa?  Reagoiko  nuoriso  eri  tavalla  digitaalisen  signaalitien  neen  kuin  pienemm t 

 lapset? 
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 Tutkimuksemme  tulokset  ovat  her tt neet  monia  mielenkiintoisia  kysymyksi .  Miksi  musiikin 

 kuunteleminen  saa  aikaan  t ss   tutkimusraportissa  kuvattuja  vaikutuksia?  Miksi  analogisen 

 signaalitien  musiikki  saa  aikaan  erilaisia  tutkimustuloksia  kuin  digitaalisen  signaalitien 

 musiikki?  Onko  kyse  vain  keskittymisen  oppimisesta  nen  avulla,  vai  onko  soivalla  nell  

 ja  kuuloaistimuksella  erityinen  rooli  vaikutusten  kannalta?  Mielenkiintoisia  jatkotutkimuksen 

 aiheita  olisivat  mm.  analogisen  signaalitien  nen  tarkastelu  verrattuna  digitaalisen 

 signaalitien  neen.  Miten  n m   net  eroavat  toisistaan?  Aistiiko  ihminen  eri  tavalla 

 analogisen signaalitien ja digitaalisen signaalitien nt ? 

 Tutkimuksemme  on  jo  iloksemme  poikinut  monenlaisia  jatkoselvittelyj .  Eri  alojen 

 ammattilaiset  ja  yliopistojen  tutkijat  ovat  her nneet  tarkastelemaan  nen  k ytt ytymist  

 sek   tutkimaan  neen  liittyvi   terveysvaikutuksia.  T m   tutkimus  on  ensimm inen  valmiiksi 

 saatettu  osa  laajemmasta  analogisen  signaalitien  luonnetta  ja  vaikutuksia  k sittelev st  

 ASTIA -tutkimuskokonaisuudesta, josta kuulemme l hivuosina lis . 
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