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1 Johdanto 

Lasten laulunopetus on pitkään ollut aihe, josta ei puhuta. Kuitenkin viime vuosina 

lasten laulutunnit ovat nostaneet suosiotaan ja yhä nuoremmat haluavat päästä lau-

luharrastuksen pariin aloittamalla laulutunnit. Tästä valveutuneena joitakin tutki-

muksia onkin aiheesta tehty, mutta koen, että tietämys laulupedagogien keskuudes-

sa lasten laulunopettamisesta on vielä vähäistä. Lapset tarvitsevat fyysisistä ja henki-

sistä kehitysvaiheistaan johtuen erilaista ohjaamista kuin aikuiset, joiden opettami-

seen tämän hetkinen laulupedagogikoulutus Suomessa keskittyy.  

Perehdyn työssäni esipuberteettien, eli noin 9–12-vuotiaiden maailmaan. Työni tar-

koituksena on tutkia, minkälaisia tietoja ja taitoja laulunopettajalla tulisi olla opetta-

essa lapsuuden ja murrosiän välimaastossa olevia nuoria. Haluan myös selvittää mitä 

asioita opettajan tulee ottaa huomioon sekä antaa vinkkejä 9–12-vuotiaiden lau-

luoppilaiden kohtaamiseen. Olen jonkin verran opettanut 9–12-vuotiaita ja näkisinkin 

itseni yhä enemmän työskentelemässä alakouluikäisten parissa. Näin ollen kerään 

työkaluja itseäni varten ja uskon niistä olevan apua myös muille alalla oleville tai alal-

le aikoville. 

Halusin alkaa tutkimaan 9–12-vuotiaiden laulunopetusta, koska aihe on puhututtanut 

minua ja opiskelijakollegoitani viime aikoina. Olemme pohtineet laulutuntien kannat-

tavuutta 9–12-vuotiaille: mitkä ovat tavoitteet ja mihin tuon ikäisten kanssa pyri-

tään? Itse aloitin lauluharrastuksen lapsikuorossa ja meitä ohjattiin aika tavoitteelli-

sesti. Koen sen olleen itselleni oikea harrastus silloin ja se oli mukavaa tekemistä 

ryhmässä lähes 10 vuoden ajan. Ajat ovat muuttuneet siitä ja nykyisin lapset aloitta-

vat yksinlaulutunnit jo varhaisella iällä.  Klassisen lauluperinteen mukaan laulutunnit 

on aikaisemmin aloitettu vasta vanhempana, yli 15-vuotiaana. 

Työssäni haastattelen kokeneita laulupedagogeja, jotka tällä hetkellä opettavat 9–12-

vuotiaita. Pyrin haastattelujen avulla selvittämään, miten he ovat päätyneet esipu-

berteetti-ikäisten lasten laulunopettajiksi ja millaisia tietoja ja taitoja työhön vaadi-

taan. Selvitän heidän kokemuksiaan ja peilaan niitä teoreettiseen viitekehykseen, 

jossa tutkin lasten maailmaa ja laulamisen perusteita. 
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1.1 Aiheen valinta ja rajaus 

Valitsin aiheen, koska 9–12-vuotiaiden laulunopetus on herättänyt keskustelua opis-

kelija- ja laulunopettajakollegoideni parissa. Opintomme pitävät sisällään didaktiset 

kurssit vain aikuisten laulunopettamisesta, joten koen työni todella tarpeelliseksi 

sekä itselleni että muillekin alalla työskenteleville tai lasten laulunopetuksesta kiin-

nostuneille. 

Rajasin tutkimukseni aloitusiän yhdeksän vuoden ikään siksi, koska oman kokemuk-

seni mukaan alakoulun ensimmäisillä luokilla olevat ovat vielä niin pieniä, että heihin 

ei voi soveltaa täysin samanlaista pedagogiikkaa kuin alakoulun ylemmille luokille. 

Yhdeksän vuoden ikä onkin maaginen raja, sillä lapsen yksilöllisyys alkaa vahvistua. 

Puhutaan 9-vuotistaitteesta (Dunderfelt 2011, 83). Peruskouluissa alkaa 9-vuotiaana 

musiikkiluokat ja useissa musiikkioppilaitoksissa soitinvalmennukset ja musiikkileikki-

koulut vaihtuvat instrumenttitunteihin. Tällöin muskarin lopettavalla lapsella on 

yleensä vapaus oman soittimen valintaan, mutta laulu ei perinteisesti ole ollut listal-

la. 9–11-vuotiaalla on myös meneillään toinen herkkyyskausi rytmiikan kehittymises-

sä: rytmien muistaminen ja toteutus kehittyvät vauhdilla tuon ikäisenä (Kivelä-

Taskinen ja Setälä 2006, 16).  

En kokenut tarpeelliseksi lähteä tutkimaan yli 12-vuotiaiden laulunopetusta, sillä 

usein siinä vaiheessa laulunopettaja kohtaa jo toisenlaisia, oppilaan murrosiän ja ää-

nenmurroksen tuomia haasteita. Murrosikäisen laulunopetuksesta on tehty tutki-

muksia viime vuosina, esimerkiksi Elisa Pellisen ja Miia Luoman Jyväskylän Ammatti-

korkeakouluun tekemä opinnäytetyö murrosiän tuomista henkisistä haasteista laulu-

tunnilla ja Paula Rautamaan Pro Gradu tutkielma Jyväskylän Yliopistoon äänenmur-

roksesta ja laulamisesta. Myös 7–12-vuotiaiden laulamisesta on tehty joitakin tutki-

muksia, esimerkiksi Timo Pihkasen lisensiaatintyö Sibelius Akatemiaan, Laulavat lap-

set, ja Susanna Tuhkalan tekemä ylemmän ammattikorkeakouluntutkinnon opinnäy-

tetyö Metropliaan 7–12-vuotiaiden lauluohjelmiston valinnasta. Suosittelen opinnäy-

tetyöni lukijoita tutustumaan myös näihin tutkimuksiin. 
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2 Opinnäytetyön tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoitus on edesauttaa laulunopettajia kohtaamaan lapsuuden ja 

nuoruuden taitoskohdassa kasvava oppilas. Haastattelujen avulla pyrin kartuttamaan 

laulunopettajien haasteita ja kokemuksia 9–12-vuotiaiden laulunopetuksesta. Tavoit-

teenani on saada käytännön työkaluja ja vinkkejä laulutunnin sisällön rakentamiseen 

sekä miten kohdata nuori oppilas ja hänen vanhempansa.  

Kirjallisten lähteiden avulla selvitän 9–12-vuotiaan kehitysvaihetta ja perusteita lau-

lamisesta ja peilaan niitä haastateltavien kokemuksiin.  

Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

- Millaisia tietoja ja taitoa laulunopettajalta vaaditaan opettaessa 9–12-

vuotiasta? 

- Miten laulunopettaja rakentaa tunnin sisällön sopivaksi 9–12-vuotiaalle? 

- Mitkä ovat yleisimpiä tavoitteita ja odotuksia lasten laulutunneille? 

- Miten laulunopettaja on vuorovaikutuksessa nuoren oppilaan ja hänen huol-

tajiensa kanssa? 

 

3 9–12-vuotiaan kehityksen ominaispiirteitä 

3.1 Yleinen kehitys 

Alakoulussa lapsi kokee toiminnallisten operaatioiden kehittymistä, mikä tarkoittaa 

sitä, että hän kykenee ottamaan useita asioita huomioon samanaikaisesti sekä 

ymmärtämään toisten ihmisten näkökulmia (Lehtinen, Lerkkanen & Vauras 2016, 69-

70). Alakouluikäiset elävät fantasioissa ja mielikuvissa, eikä loogisen abstraktin ajatte-

lun tasoa ole vielä saavutettu (Dunderfelt 2011, 81–83). Tämän ikäisellä lapsella on 

kuitenkin lisääntynyt kyky ajatella loogisesti konkreettisia asioita ja lapsi kykenee 

erottamaan syitä ja seurauksia. Lapsella on vankka luotto omiin ajatuksiin ja tapoihin 

käsittää asioita. He alkavat luomaan pysyviä ystävyyssuhteita ja kokemaan 

voimakasta me-henkeä ryhmässä. Lapsi kykenee myös paremmin ilmaisemaan 

itseään sanallisesti kielellisen kehittymisen myötä.  (Rödstam 1992, 44–45.) 
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Lapsen pituuskavu on hitaimmillaan juuri ennen murrosiän alkua (Aalberg & Siimes 

2007, 16), mutta lapsen luusto ja lihaksisto on vahvistunut ja fyysinen olemus 

vankistunut (Dunderfelt 2011, 83). Maitohampaat vaihtuvat pysyviin hampaisiin 12 

vuoden ikään mennessä (Mannerheimin lastensuojeluliitto n.d. 2018). 

Ensimmäiset kouluvuodet ovat vielä varhaislapsuuden vaihetta, mutta 8–10-

vuotiaana lapsen yksilöllisyys voimistuu. Kyseistä kehitysvaihetta kutsutaan 9-

vuotistaitteeksi. (Dunderfelt 2011, 83.) Steinerpedagogiikan mukaan lapsenomaisuus 

vähenee ja 9-vuotias lapsi osittain irtautuu ympäristön vaikutteista (Turunen 1996, 

83). Lapsi tuo esille omia mielipiteitään ja hän alkaa filosofisesti pohtimaan 

ympäröivää maailmaa. Lapsi myös tutkailee omaa sisintään ja muuttuvaa kehoaan. 

Kehitysvaihe kestää lapsesta riippuen joistakin päivistä kuukausiin, jonka jälkeen lapsi 

suuntaa energiansa itsensä tutkailusta enemmän ympäröivään maailmaan. 

(Dunderfelt 2011, 83–84.) 

 

10–12-vuoden ikä on tärkeä kasvulle ja kehitykselle, koska silloin muodostuu 

perustavanlaatuiset voimat työnteolle ja ahkeruudelle. Tämän ikäinen lapsi kokeekin 

mielekkääksi osallistua erilaisiin kodin askareisiin, ja vanhempien hyväksyntä ja 

luottamus nousevat tärkeään asemaan. (Mts. 83–84.) 

3.1.1 Latenssi- ja esipuberteettivaiheet  

Perinteisesti latenssivaiheen sanotaan olevan 7–12 vuoden iässä, jolloin lapselle on 

muodostunut omatunto ja minäihanne. He käyttäytyvät hyvin ja tunne-elämä on 

hyvin tasaista. Läheiset aikuiset toimivat roolimalleina, kavereiden mielipiteet tulevat 

tärkeiksi ja itsekritiikki kasvaa. Latenssivaihetta pidetään nuoruuteen 

valmistautumisen aikana. Nykyään kaikkia 7–12-vuotiaita ei kuitenkaan voi kutsua 

latenssilapsiksi, sillä monia yläkouluikäisille ominaisina pidettyjä piirteitä voi nykyisin 

havaita jo kymmenvuotiailla. (Rödstam 1992, 23–31.) 

Nykyisin puberteetti alkaa tytöillä noin 8–13-vuotiaana ja pojilla 10–14-vuotiaana 

(Sinkkonen 2008, 23). Rödstam kuvaa siirtymistä latenssivaiheesta puberteettiin 

esipuberteetiksi. Esipuberteetissa lapsi haluaa muuttaa latenssivaiheessa 

muodostettuja malleja epäjärjestykseen. Kehitysvaiheessa on samankaltaisuuksia 

lapsen ensimmäisten vuosien uhmaikään. Esipuberteetti-ikäinen lapsi tasapainoilee 
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lapsuuden ja nuoruuden välissä yrittäen eriyttää itsensä lapsuuden siteistä kohti 

itsenäistä minuutta. (Rödstam 1992, 23–31.) 

Näin ollen  9–12-vuotiaat ovat keskenään hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa ja 

fyysisessä kehityksessä voi olla jopa neljän vuoden ero. Osa elää vielä lapsuuttaan ja 

lantenssivaihetta, kun jotkut ovat jo siirtymässä nuoruuden pyörteisiin ja ovat 

esipuberteetti- tai jopa pubeteetti-iässä. (Sinkkonen 2008, 23; Rödstam 1992, 23-31.) 

 

3.2 Leikkiessä oppiminen 

Jo 1800-luvulla Fredrich Fröbel oli sitä mieltä, että leikissä oppii. Leikissä lapsi saa 

irtautua todellisuudesta ja ilmaista vapaasti tunteitaan. Leikkiminen on todella tärke-

ää, sillä se auttaa lasta käsittelemään tunteita ja kokemuksia. Abstraktin ajattelun 

kehityttyä lapsi kykenee käyttämään myös mielikuvia. (Karling, Ojanen, Sivén, Vihu-

nen & Vilén 2008, 200.) Elämyksellisyys on tärkeää vielä alakouluikäisillekin lapsille. 

Eläytymiskokemukset kehittävät lapsen sisäistä maailmaa, eikä opetuksessa saisi olla 

liian paljon älyllistä aineistoa, ettei hänen tunne-elämänsä jää epäkypsäksi. (Dunder-

felt 2011, 81–21.) 

Aikuinen voi keksiä lapselle niin sanottuja didaktisia leikkejä. Aikuisella on tiedossa 

päämäärä ja tavoitteet, mitkä pyritään saavuttamaan leikin avulla. Kun leikin kautta 

opeteltavat asiat nivoutuvat yhteen leikkituokiossa, lapsen muisti kehittyy. Laulun-

opettaja voi työssään kokeilla esimerkiksi äänien voimakkuuksilla ja nopeuksilla leikit-

telyä tai matkimisleikkejä. (Karling ym. 2008, 204–207.) 

Laulujen tai leikkien säestäminen luo myös elämyksellisyyttä lapselle. Harvemmin 

lapsi, jonka perheessä ei musisoida, pääsee laulamaan ja musisoimaan yhdessä säes-

tyksen kanssa. Sama pätee myös ryhmässä laulamiseen.  Itselle mieluisia muistoja 

lapsuudesta on, kun koulussa laulettiin kaanoneita, jotka toivat vähän haastetta lau-

lamiseen sekä se, kun ensimmäisen kerran pääsin kolmasluokkalaisena laulamaan 

mikrofoniin. 
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3.3 Musiikillinen kehitys 

Ensimmäisinä vuosina lapset ovat todella kiinnostuneita erilaisista äänistä. Äänten 

havainnointi alkaa jo sikiövaiheessa, kun lapsi kuulee ääniä äidin elimistöstä ja 

ympäröivästä maailmasta (Lindberg-Piiroinen & Ruokonen 2018, 83–82). Lapsen 

musiikilliset löytöretket ja vuorovaikutus äänien kanssa kehittävät kielellisiä ja 

kognitiivisia taitoja (Stein Crease 2006, 3). Musiikillinen kehitys on sidoksissa 

kasvuympäristöön, mutta myös lapsen biologiseen kehitykseen. Monet musiikilliset 

toiminnot mahdollistuvat vasta yleisien kehitysvaiheiden saattelemana. (Ahonen 

2004, 16). Ahonen (2004, 90) on jakanut musiikilliset elementit karkeasti rytmiin, 

melodiaan, harmoniaan ja tonaalisiin funktioihin.  

Rytmiset taidot kehittyvät lapsen motorisen ja kielellisen kehityksen myötä ja sanat 

mahdollistavat monipuolisemmat rytmikuvot (mts. 91). Lapsi alkaa jo varhaisessa 

vaiheessa tekemään omia rytmejään, mutta herkimmillään rytmitajun kehittyminen 

on 9–11-vuotiaana. Myös Kivelä-Taskinen yhtyy ajatukseen siitä, että kielen 

oppiminen on voimakkaassa yhteydessä rytmikykyyn. Rytmikyky liittyy lapsen 

motoriseen oppimiseen ja sillä tarkoitetaan lapsen kykyä omaksua liikkeen aika, 

tarkkuus ja nopeuden muutokset. (Kivelä-Taskinen & Setälä 2006, 16.) Ahonen (2004, 

93) esittelee kirjassaan Jonesin (1976; 1992) tutkimuksia, joiden mukaan lapset 

kykenevät erottamaan tasajakoisen ja kolmimuunteisen rytmin vasta 9,5 vuoden 

jälkeen. 

Nousevaan ja laskevaan melodiaan lapsi kiinnittää huomiota jo varhaislapsuudessa, 

2–3-vuotiaana, mutta tarkempi melodiaäänien erottelu ja niiden väliset suhteet eli 

intervallit, tarkentuvat myöhemmin pienemmistä melodiahypyistä suurempiin. On 

tutkittu, että lapsi hahmottaa melodian paremmin, mikäli laulua säestetään jollakin 

sointusoittimella, kuten pianolla tai kitaralla, eli laulun taustalla on kuultavissa 

harmonia. (Ahonen 2004, 96-102.) Kaanoneita laulaessa, kuten myös moniäänisesti 

laulaessa, harmoniataju kehittyy. Kun kaksi tai useampi eri ääni soi samanaikaisesti, 

muodostuu sointuharmoniaa. Kuitenkin pienimmät lapset eivät välitä vaikka laulun 

taustalla soitettaisiin vääriä sointuja, esimerkiksi sävellajiin kuulumattomia sointuja 

tai riitasointuja, sillä harmoniataju kehittyy myöhemmin kuin melodia- ja rytmitaju. 

Ahonen mainitsee Slobodan (2004) tutkimuksen, jossa todetaan, että vasta 9-
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vuotiaat alkavat ymmärtämään sointuharmoniaa. Tutkimukseen osallistuneilla 11-

vuotiailla tulokset olivat jo aikuisen ymmärryksen tasolla. (Mts. 2004, 102–104.)  

Tonaalisilla fuktioilla tarkoitetaan sitä, miltä melodiaäänet ja soinnut kuulostavat 

suhteessa toisiinsa tai millaisia tehoja ne luovat. Esimerkiksi luoko jokin sointu tai 

melodiaääni jännitettä tai lepoa kappaleeseen tai sointuketjuun. Länsimaisessa 

musiikissa tonaalisuudella viitataan yleisesti duurimolli-järjestelmään ja sävelten 

keskinäisiin suhteisiin. Tonaalisessa musiikissa toonika, eli sävellajin ensimmäinen 

ääni ja sävellajin perusääni, usein päättää kappaleen sen lepotehon vuoksi. Ahonen 

on tehnyt tutkimuksen, jossa koululaiset improvisoivat vastausmelodian 

kysymysmelodiaan. Alakoulun loppupuolella olevat kokivat perusäänen 

houkuttelevaksi ja päättivät improvisoidun melodiapätkän useammin toonikaan kuin 

7-vuotiaat. (Mts. 65; 106–107.) 

3.3.1 Musiikillinen minäkuva 

Lapsuus on tärkeää aikaa minäkuvan syntymiselle ja sillä on kauaskantoiset vaikutuk-

set vielä aikuisuuteenkin. Yleisellä minäkuvalla tarkoitetaan sitä, millaiseksi yksilö 

kokee ja kuvittelee itsensä. (Kinnunen 2001, 23.) Musiikilliseen identiteettiin liittyy 

musiikillinen minäkäsitys, joka muodostuu yksilön omasta käsityksestä omiin musiikil-

lisiin valmiuksiinsa. Siihen vaikuttaa myös ympäristö. 

Myönteinen palaute ympäristöstä kehittää yksilön musiikillista ja yleistä minäkäsitys-

tä positiiviseen suuntaan. Tulamo on jakanut musiikillisen minäkäsityksen kouluopis-

kelun suhteen kolmeen osaan: millainen kokee olevansa musiikillisesti, millainen ha-

luaisi olla musiikillisesti ja miten uskoo muiden näkevän itsensä musiikillisesti. Näihin 

heijastuu myös yksilön musiikillinen minäkäsitys sosiaalisia, emotionaalisia tai fyysis-

motorisia taitoja vaativissa tilanteissa. Jos yhdistetään esimerkiksi vahva musiikillinen 

minäkäsitys ja heikko fyysinen minäkäsitys, voi lapsi tuntea onnistuvansa heikommin. 

Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi musiikkiliikunnassa. (Tulamo 1993, 66–

67.) Monet kokevat musiikin tekemisen todella henkilökohtaisena ja siihen puuttumi-

sen tuleekin olla todella hienovaraista. Musiikki on sosiaalista ja vuorovaikutteista, 

mutta samalla siihen liittyy omat henkilökohtaiset kokemukset. Opettajan onkin tär-

keä tiedostaa, kuinka kokonaisvaltainen osa se voi olla yksilön minäkäsitystä, etenkin 

nuoruuden myllerryksessä. (Saarikallio 2013, 38.) 
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Monissa lähteissä mainitaan opettajan kannustamisen tärkeys. Positiivinen palaute 

on tehokkain vaikuttamisen muoto (Furman 2012, 14). Mikäli lapselle sanotaan jo 

musiikillisen kehityksen alussa, että hän ei osaa laulaa tai hänellä ei ole yhtään sävel-

korvaa, voi se lannistaa pientä musisoijaa. Näin ollen yksilö saattaa kokea musiikilli-

sen taitonsa heikoksi, eikä hän uskalla enää yrittää. Kaikki ovat varmasti kuulleet ta-

rinoita, joissa jonkun vanhempi on todennut lapsensa olevan todella epämusikaali-

nen tai soitonopettajan antaneen palautetta, josta käteen on vain jäänyt negatiiviset 

asiat. Omissa pedagogiopinnoissa on painotettu sitä, että antaessa yhden kehityseh-

dotuksen oppilaalle, tulee samassa tuoda esille kaksi positiivista asiaa oppilaan suori-

tuksesta. Voidaan puhua niin sanotusta hampurilaismallista, jossa annetaan ensin 

positiivinen palaute, välissä kehitettävä asia ja lopuksi vielä jokin positiivinen huomio. 

 

4 Laulamisen osa-alueita 

Laulaminen on todella kokonaisvaltaista ja siihen osallistuu laulajan koko kehon 

lisäksi myös laulajan mieli. Koistinen (2008, 95) kehottaa ohjaamaan lapsia 

oikeanlaiseen äänenkäyttöön opettamalla lauluasennosta, hengityksestä ja miten 

ääntä tulisi puheessa ja laulaessa käyttää. Äänentuottamiseen liittyvät erityisesti 

hengityselimistö, selkälihakset, kieli, huulet, nielu, leuka sekä kehon 

resonanssiontelot (Hapuoja 2015, 17). 

Lauluasennon opettelu on hyvä lähtökohta laulamiselle. Jalat ovat hartianlevyisessä 

asennossa, jalkapohjat tukevasti lattiassa eikä polvet ole lukossa, vaan hieman 

joustavat. Lantion tulisi olla luonnollisessa asennossa, niin että istuinkyhmyt 

osoittavat lattiaa kohden ja lantio luo hyvän tuen rangalle. Niska tulisi olla pitkä ja 

rintakehän avara. (Koistinen 2008, 18–29.) Tulee kuitenkin muistaa, että jokainen on 

fyysisiltä ominaisuuksiltaan hieman erilainen. Tärkeää olisi mielestäni tiedostaa, että 

lauluasennossa on ennen kaikkea hyvä olla ja kehon asento tukee laulusuoritusta. 

Optimaalinen lauluasento mahdollistaa syvän ja rennon lauluhengityksen, jossa 

pallea pääsee rennosti laskeutumaan ja levenemään sisäänhengityksessä. Laulaessa 

sisäänhengitys on nopeampi kuin lepohengityksessä ja ulostulevan ilman määrää 

säädellään hengityslihasten avulla. (Mts. 30-35). Aloittelevien laulajien kanssa 
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työskennellessä huomaan heidän hengittävän pinnallisesti ja hartioiden nousevan, 

mikä tarkoittaa sitä, että hengitys ei laskeudu tarpeeksi alas. Rentous on todella 

tärkeä osa laulamista. Laurencen mielestä lapsia tulisi laulaessa muistuttaa etenkin 

leuan rentoudesta ja suun rennosta avaamisesta. Hänen mukaansa monilla lapsilla 

on tapana jännittää leukaa ulospäin laulaessaan.  (Laurence 2001, 224.) Myös 

Koistinen (2008, 15) vannoo vapaan ja rennon laulamisen nimeen. 

 

4.1 Äänen synty 

Ääni syntyy, kun äänihuulet värähtelevät toisiaan vasten. Äänihuulet sijaitsevat 

kurkunpäässä, henkitorven yläosassa ja ne ovat noin 1-2 cm pituiset poimut, jotka 

kiinnittyvät etuosastaan kilpirustoon ja takaosastaan kannurustojen ulokkeisiin. 

Äänihuulten ja kannurustojen väliin jää äänihuulirako, eli glottis, jonka läpi ilmavirta 

kulkee synnyttäen värähtelyn. Äänestä tulee kantava, kun se pääsee resonoimaan 

kehomme onteloissa, joissa se vahvistuu. (Laukkanen & Leino 1999, 33; Koistinen 

2008, 52.) 

 

4.2 Lapsen ääni 

Sanotaan, että vastasyntyneellä lapsella on ihanteellinen äänenkäyttötapa, mutta 

tämä ei pidä paikkaansa. Lapsen äänihuulirakenne on vielä herkempi kuin aikuisen. 

Myös lapsen ääni käheytyy väärän äänenkäytön johdosta, mutta sitä ei välttämättä 

kuule kovin hyvin. Lapsen itku on äänenä niin korkealla ja lapsi osaa kompensoida 

käheytymistä lisäämällä äänenpainetta kuormittaen äänielimistöä entistä enemmän. 

(Laukkanen 1999, 18–19.) Pieni lapsi kuitenkin hallitsee kehonsa täydellisesti ja on 

hyvässä ryhdissä, mikä on hyvä edellytys laulamiselle (Koistinen 2008, 13). 

Koistinen (2008, 95) mainitsee kirjassaan, että 7–13-vuotiaiden lasten 

kokonaisääniala olisi noin kaksi oktaavia pienestä g:stä kaksiviivaiseen g:hen. Myös 

Laurence on samaa mieltä, että lasten ääniala olisi lähes kaksi oktaavia 9–10-vuoden 

iässä, mutta 11–12-vuoden iässä äänialan kasvavan a:sta c3:een. Mikäli matalimmat 
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äänet ovat vaikea tuottaa, voi lapsi kyetä laulamaan vielä korkeammallekin, etenkin 

improvisoidessa. (Laurence 2001, 221.) Koistisen (2008, 95) mukaan 9-vuotiaan 

laulualue liikkuu a:n ja e2 välimaastossa ja lapsille tulisi valita lauluihin oikeat 

sävelkorkeudet, jotta laulaminen olisi mukavaa eikä äänihäiriöitä pääsisi syntymään. 

Lapsen äänentuottotapa on samanlainen kuin aikuisella, mutta se on vielä kasvavassa 

vaiheessa (Pihkanen 2011, 30). Kehittyvä äänielimistö tuo laulunopettajalle haasteita. 

Haastavaksi 9–12-vuotiaiden laulunopetuksen tekee myös lähestyvä äänenmurros. 

Jotkut pojista voivat huomata äänenmurroksen tuomia muutoksia ääneen jo 9-

vuoden iässä. Yleensä äänenmurros pojilla kuitenkin sijoittuu 10–14 ikävuoden väliin 

ja tytöillä 12–14-vuoden väliin. Äänenmurroksen aikana ääntä on vaikea hallita. 

(Koistinen 2008, 98–99.) 

 

4.3 Matkiminen 

Lapset ovat taitavia matkimisessa. Ensimmäisten vuosien aikana lapset matkivat kie-

lellisiä ilmaisuja, mutta myöhemmin myös laulamista. (Ahonen 2004, 148.) Lasten 

laulaminen alkaa pienistä intervalleista, toisin sanoen pienistä melodiahypyistä. Aho-

nen kuitenkin mainitsee kirjassaan Davidsonin (1985) tutkimuksen, jossa todettiin 

lasten kykenevän laulamaan laajempiakin melodioita, jos aikuinen laulaa heille ensin 

malliksi (Mts. 100–101). 

Laulaminen ja ääni-ihanteet ovat aika- ja kulttuurisidonnaisia. Valitettavasti joidenkin 

pop-idoleiden äänenkäyttötapa ei ole ihanteellista. Ääni voi olla esimerkiksi hyvin 

käheä tai puristeinen. Lapset ja nuoret jäljittelevät näitä muoti-ilmiötä ja voivat näin 

aiheuttaa itselleen äänenkäytön häiriöitä. Lapset saattavat myös tietoisesti muuttaa 

ääntään johonkin suuntaan, esimerkiksi halutessaan peittää tunteitaan. (Koistinen 

2008, 10–11; 103.) 
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5 Tutkimusmenetelmät 

5.1 Haastattelun taustoista 

Pop/jazz-laulusta on tullut todella suosittua ja innokkaat laulajanalut hakeutuvat yhä 

enemmän laulutunneille. Perinteisesti laulunopettajat työskentelevät yli 15-

vuotiaiden kanssa, jolloin äänielimistö on jo kehittyneempi. Mari Koistisen (2008, 

100) mielestä tavoitteellisen laulun harjoittelemisen tulisi alkaa vieläkin myöhemmin, 

pojilla noin 18–19 vuoden iässä ja tytöillä noin 17–18 vuoden iässä. 9–12-vuotiaiden 

laulunopetuksesta ei juurikaan ole olemassa kirjallista aineistoa, minkä vuoksi 

päädyin tekemään kvalitatiivista tutkimusta ja haastattelemaan asiantuntijoita. 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on empiiristä ja havaintoaineistoa 

tarkastellaan ja argumentoidaan empiirisen analyysin keinoin. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 27.) Kvalitatiivinen tutkimus esittelee todellista elämää ja aineistonkeräys 

tapahtuu oikeissa tilanteissa. Aineistonkeruumenetelmänä käytän 

teemahaastatteluja, joissa asiantuntijoiden omat ajatukset pääsevät hyvin esille. 

Olen valinnut haastateltaviksi neljä pitkän linjan laulunopettajaa, joilla on kokemusta 

9–12-vuotiaiden laulunopetuksesta. Haastattelen heitä kevään 2018 aikana. 

Haastattelu on mielestäni paras menetelmä tutkimukseni tiedonkeruuseen, sillä se 

antaa mahdollisuuden haastateltaville painottaa tiettyjä kokemuksiaan sekä kertoa 

omia tulkintojaan vapaasti aiheesta. Esille saattaa nousta myös ajatuksia, joihin en 

itse olisi kysymyksin varautunut. (Hirsjärvi, Remes & Sarvivaara 2009, 161–162; 205–

206.)  

Valmistaudun haastatteluun huolellisesti ja teen keskeisten teemojen avulla 

haastattelurungon. Puolistrukturoitu teemahaastattelu tarkoittaa sitä, että 

haastattelutilanteessa seuraan tekemääni haastattelurunkoa, mutta voin vapaasti 

pyytää haastateltavia tarkentamaan vastauksiaan, tehdä lisäkysymyksiä ja pyytää 

perusteluja heidän vastauksilleen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–88.) 

Tehtyäni haastattelut tarkastan tiedot ja mahdollisesti täsmennän joitakin 

haastateltavien vastauksia. Tämän jälkeen järjestän kerätyn aineiston analyyseja 

varten ja aloitan sen puhtaaksi kirjoittamisen eli litteroinnin. Siirryn 
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tutkimusaineiston käsittelyyn mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen.  

Analysoinnin aloitan jo haastatteluvaiheessa. (Hirsjärvi ym. 2009, 221–223.) 

 

5.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Katson tutkimusmenetelmäni luotettaviksi, sillä mielestäni tutkimus on tärkeä, olen 

sitoutunut työhöni ja pidän koko ajan mielessä mitä tutkin ja miksi. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 164.) Laadullisessa tutkimuksessa haastavaa on se, että tutkimuksen 

tuloksiin vaikuttaa tutkijan oma ymmärrys ja päätös tutkimusasetelmasta sekä se 

millaisia välineitä tutkimuksessa käytetään. Toisin sanoen laadullisessa tutkimuksessa 

esitetty tieto on subjektiivista. (Mts. 25.)  

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu on mutkikas, sillä haastateltavat saattavat 

kertoa erilaisia vastauksia tutkimushaastattelussa kuin jossakin toisessa tilanteessa. 

Haastateltavat voivat haluta miellyttää minua vastauksillaan tai jopa kokea tilanteen 

pelottavaksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 206–207.) Valmistaudun kuitenkin haastatteluun 

hyvin ja pyrin luomaan vapaan ja luotettavan vuorovaikutustilanteen itseni ja 

haastateltavien välille. Koen, että aiheeni ei ole niin arkaluontoinen, että esittämäni 

kysymykset olisivat  uhkaavia tai haastateltavilla olisi tarve miellyttää vastauksillaan. 

Haastateltavat voivat halutessaan esiintyä tutkimuksessani anonyymeinä.  

Työssäni noudatan oikeita ja vastuullisia toimintatapoja. Olen huolellinen ja tarkka 

analysoidessani tutkimustuloksia ja viitatessani toisten teksteihin. Tutkimusmene-

telmäni ovat eettisiä, raportointini yksityiskohtaista ja työni on läpinäkyvää. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 147–148.) 

 

6 Haastattelut 

Valitsin haastateltaviksi neljä laulunopettajaa hieman eri puolilta Suomea. Kaikki 

haastateltavat pitävät tällä hetkellä laulutunteja 9–12-vuotiaille ja heillä on siitä myös 

useamman vuoden kokemus. Kaksi haastateltavista antaa 9–12-vuotiaille ainoastaan 

ryhmäopetusta, kolmas antaa soolo- sekä ryhmätunteja ja neljäs antaa ainoastaan 
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yksinlaulutunteja. Kolme haastateltavista edustaa pop/jazz-tyylisuuntaa ja yksi klassi-

sen laulun perinnettä. Kaikki heistä ovat koulutukseltaan laulupedagogeja. 

Kaksi haastateltavista löysin Facebookin laulupedagogien ryhmästä Voice Teachers 

United ja kahta pyysin itse haastateltavaksi. Pyytämistäni haastateltavista tiesin jo 

etukäteen sen, että heillä on paljon kokemusta alalta. Puolet näin kasvotusten haas-

tattelun merkeissä, yhtä haastattelin Skypen ja yhtä WhatsApp-puhelun välityksellä. 

 

6.1 Haastateltavat 

Tuija Kiviranta on jyväskyläläinen lauluopettaja, joka on valmistunut laulunopettajak-

si 1996 ja tehnyt siihen jatkotutkinnon 1999. Hän on tehnyt popjazz-musiikissa eri-

koistumisopinnot Metropolialle ja tällä hetkellä hän täydentää pop/jazz-

laulupedagogin opintojaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sekä viimeistelee mu-

siikkikasvatuksen maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa. Kiviranta on tehnyt lau-

lunopettajan töitä vuodesta 1998 alkaen ja toiminut pop/jazz-laulunopettajan virassa 

Jyväskylän ammattiopistolla (nyk. Gradia) vuodesta 2011 lähtien, jolloin hän myös sai 

ensimmäiset lapsiryhmät opetettavakseen. 

Linda Hasan on valmistunut ammattimuusikoksi Pop & Jazz Konservatoriolta vuonna 

2006 ja pop/jazz-laulupedagogiksi Metropolialta vuonna 2011. Hän on tehnyt myös 

ylemmän AMK-tutkinnon pop/jazz-laulussa ja hän viimeistelee nyt musiikkikasvatuk-

sen opintojaan Taideyliopistossa. Hasan opettaa laulua Helsingissä Step Up Schoolin 

musiikkiteatterikoulutusohjelmassa Skene ja Shed Helsinki -projektissa. 9–12-

vuotiaita hän on opettanut kahdesta kolmeen vuotta. 

Hanne-Maija Rouvali on ammattimuusikko ja Metropolialta valmistunut laulupeda-

gogi.  Rouvali on opettanut laulua 12 vuoden ajan ja tällä hetkellä hän opettaa 

pop/jazz-laulua Itä-Vantaan musiikkikoulussa sekä Vaskivuoren musiikkilukiossa. Hä-

nellä on kokemusta lapsioppilaiden yksilöopettamisesta kahdeksan vuoden ajalta. 

Tarja Mäki-Latvala on valmistunut laulupedagogiksi Päijät-Hämeen konservatoriolta 

ja sittemmin päivittänyt koulutuksensa ammattikorkeakoulututkinnoksi ja tehnyt 

erikoistumisopinnot Tampereen konservatoriolla. Vuonna 2017 hän teki myös ylem-
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män ammattikorkeakoulututkinnon musiikkipedagogiikasta. Aikaisemmalta koulu-

tukseltaan Mäki-Latvala on musiikkileikkikoulunopettaja, miltä ajalta hänellä on ko-

kemusta lasten laulunopetuksesta ja lapsikuorotoiminnasta. Hän on toiminut klassi-

sen laulun opettajana Tampereen konservatoriolla vuodesta 2001 lähtien ja viimei-

sen kolmen vuoden ajan hän on pitänyt siellä soolo- ja ryhmätunteja 9–12-vuotiaille. 

 

6.2 Haastattelujen analysointi 

Usein haastattelujen analyysi alkaa jo haastattelutilanteessa haastateltavan tehdessä 

havaintoja ilmiöstä. Tarkempaan analyysiin pääsen siirtymään nauhoitettujen haas-

tattelujen litteroinnin ja aineiston lukemisen jälkeen. Äänitin kaikki haastattelut iP-

honen sanelin-sovelluksella sekä kirjoitin jotain haastateltavien vastauksia ylös muis-

tini tueksi mahdollisia täsmennys- tai jatkokysymyksiä varten. Tarkastelen aineistoa 

sisällönanalyysin keinoin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 135–136.)  

Hirsjärvi ja Hurme esittelevät kirjassaan Dayn (1993) kolmivaiheisen analyysin pro-

sessin, mikä pitää sisällään aineiston kuvailun, luokittelun ja yhdistelyn. Kuvailuvai-

heessa pyrin selvittämään ominaisuuksia tutkimuksen kohteista ja henkilöistä tai 

tuomaan esille tapahtumien piirteitä. Minun tulee osata arvioida esille tuomieni asi-

oiden tarpeellisuus, eikä esittää liian yksityiskohtaisia seikkoja. Raportoinnin ei ole 

kannattavaa myöskään venyä liian pitkäksi. Tutkimuksessa on tärkeä ymmärtää ajan 

henki, jotta tutkimuksen tuloksia ja merkityksiä voidaan ymmärtää ja analysoida oi-

kealla tavalla. 

Luokittelu, eli karkeasti sanoen päättely, on tärkeää työn kannalta, jotta esille tulevia 

ilmiöitä voidaan vertailla tai tyypitellä keskenään. Luokittelu helpottaa myös työn 

tiivistämistä ja tulkintaa. Kun olen saanut työni aineiston tuloksia luokiteltua omiin 

laatikoihinsa, alan etsimään niistä samankaltaisuuksia. Löytyykö aineistosta joitain 

säännönmukaisuuksia? Haastatteluaineistoa voi analysoida ja tulkita monista eri läh-

tökohdista ja monin eri tavoin. Tärkeää olisikin se, että kaltaisistani lähtökohdista 

oleva lukija hahmottaisi samat asiat tekstistä kuin minä, vaikka olisi kanssani eri miel-

tä. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 146–151.) 
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7 Haastattelun tulokset 

7.1 Haastattelun pääkysymykset (Liite1) 

1. Millaisia tietoja ja taitoja lasten laulunopettajalla tulee olla? 

2. Mikä 9–12-vuotiaan lapsen laulunopetuksessa on haastavaa opettajalle? 

3. Miten laulunopettaja rakentaa tunnin sisällön 9–12-vuotiaalle? 

4. Miten oppilaan lauluohjelmisto valikoituu? 

5. Miten annat palautetta lapselle?  

6. Millaisia tavoitteita sinulla on opettaessasi 9–12-vuotiasta? Mitä odotat 

lapsen oppivan laulutunneilla? 

7. Pidätkö yhteyttä oppilaan vanhempiin? 

8. Miten opettaja motivoi 9–12-vuotiasta? 

9. Mistä opettaja lähtee liikenteeseen ensimmäisen lapsioppilaan kanssa? 

 

7.2 Tietotaidon hankkiminen lasten laulunopetuksesta 

Kukaan haastatelluista ei ole saanut koulutusta lasten laulunopetukseen omassa lau-

lupedagogikoulutuksessaan. He ovat yhtä mieltä siitä, että työ itsessään sekä erilais-

ten harjoitusten ja laulujen kokeilu opettaa parhaiten lasten kanssa työskentelyyn. 

Kaksi haastateltavista kertoo hypänneensä lasten laulunopetuksen piiriin kylmiltään, 

kun kouluorganisaation puolelta oli pyydetty. Rouvali kertoo, että lasten laulunope-

tusta sivuttiin pikaisesti Metropolian laulupedagogiopinnoissa, mutta pääosin opin-

not keskittyivät tavoitteelliseen laulamiseen, johon pystyy syventymään nuorten ja 

vanhempien ihmisten kanssa, joilla on äänielimistö jo kehittynyt riittävästi. 

Kiviranta, Hasan ja Mäki-Latvala kertovat opiskelleensa ja täydentäneensä omaa tie-

tämystään lasten laulunopetuksesta erikoistumiskoulutuksissa tai kursseilla. Kiviranta 

kertoo Sibelius Akatemian täydennyskoulutuksessa esitellyistä harjoituksista saaneen 

joitain työkaluja lasten laulutunneille. Myös Hasan mainitsee workshopin, jossa mu-

siikin tohtori Aija Puurtinen on kertonut huomioon otettavista asioita lasten laulun-

opetuksessa.  
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Kiviranta ja Hasan opiskelevat musiikkikasvatusta ja Hasan sanookin sen olleen yksi 

syy, miksi lasten kehitys on tullut tutuksi. Heillä molemmilla on myös omia lapsia, 

joiden kautta he ovat saaneet seurata lapsen kasvua ja kehitystä. 

 

7.3 Opettajan haasteet nuoren oppilaan kanssa 

Kaikki haastateltavat mainitsevat haasteeksi sen, että jokainen 9–12-vuotias lapsi- ja 

lapsiryhmä on erilainen ja yksilöllisesti hieman eri kasvuvaiheessa. Opettajan tulee 

pitää koko ajan tuntosarvet pystyssä ja olla hereillä mikä harjoitus toimii kenenkin 

kanssa ja mihin kukakin lapsi kykenee. Hasanin mukaan etenkin 9–12-vuotiaiden 

ryhmäopetuksessa vanhemmat pystyvät helpostikin esimerkiksi laulamaan stem-

moissa, kun 9-vuotiaat saattavat mennä siitä vain sekaisin. 

Kiviranta, Hasan ja Mäki-Latvala mainitsevat esipuberteettien henkiset muutokset, 

lähestyvän murrosiän sekä erityisesti poikien alkavan äänenmurroksen haittaavan 

instrumentin hallintaa. Kiviranta sanoo heidän välillä antavan palautetta todella suo-

raan esimerkiksi kappalevalinnoista. Hasanin mielestä 12-vuotiaiden henkiset muu-

tokset on nähtävillä etenkin keväisin yläkoulun lähestyessä, kun he alkavat olemaan 

liian vanhoja joihinkin aiemmin hyväksi todettuihin harjoituksiin. 

Kiviranta ja Mäki-Latvala tuovat esiin lapsen äänen kehittämättömyyden ja huolen 

matkimalla opetellusta vääränlaisesta äänenkäyttötavasta. 

 

Lapset kuuntelee näitä idoleitaan ja ne on tosi hyviä matkimaan ja siinä 
on hyvät ja huonot puolensa. Välillä täytyy sanoa, että teidän kurkku 
nyt ei vielä äänellisesti kestä niin isoja juttuja tai muuta, et  välillä 
joutuu toppuutteleen kovastikkin, että tämän aika ei ole nytten. 
(Kiviranta) 

 

Mäki-Latvala on tehnyt ylempään ammattikorkeakouluun opinnäytetyön käheä-

äänisistä lapsista ja kertoo sen kokemuksensa mukaan olevan nykyään yleisempää 

kuin opetusuransa alussa. Myös Rouvali kertoo kohdanneensa vain 11-vuotiaan 

lauluoppilaan, jonka äänenkäyttö oli huolestuttavalla tasolla. Mäki-Latvalasta on 

tärkeää tiedostaa, millaista ääniesimerkkiä itse antaa tunnilla, ettei lapsi lähde 
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matkimaan. Äänenpaine ja äänen volyymi sekä korkeus tulee hänen mukaansa olla 

sellainen, johon lapset voisivat samastua. Lasten laulutunneilla hän ei näytä 

esimerkkejä klassisen lauluperinteen tavoitteiden mukaan. Pop/jazz-laulun edustajat 

Rouvali ja Kiviranta kertovat lasten laulutunneilla laulavansa omalla äänellään 

neutraalisti ja terveesti. 

 

7.4 Laulutuntien rakenne ja sisältö 

Jokainen haastateltavista pyrkii 9–12-vuotiaiden kanssa siihen, että lapset saisivat 

laulaa mahdollisimman paljon. Mäki-Latvalan, Rouvalin ja Kivirannan mukaan lasten 

laulutunnit eivät kovinkaan paljon eroa aikuisten laulutuntien kaavasta. Kaikki teh-

dään vain hieman pienemmässä mittakaavassa ja muistetaan, että opetuksen koh-

teena on lapsi, jonka keskittymiskyky ja äänielimistö eivät ole vielä aikuisen kanssa 

samalla viivalla.  

Haastateltavien pitämät ryhmälaulutunnit ovat pituudeltaan 45 minuuttisia. Mäki-

Latvala pitää ryhmälaulutuntien lisäksi 9–10-vuotiaille 15 minuutin soolotunteja ja 

11–12-vuotiaille 20 minuutin soolotunteja. Rouvalin yksinlaulutunnit ovat 30 minuut-

tisia. 

7.4.1 Harjoitukset 

Kaikilla laulunopettajilla lasten laulutunnit alkavat äänenavausharjoituksilla. Hasanin 

mielestä laulutunnin aluksi etenkin keho täytyy lämmitellä kunnolla ja harjoituksena 

voi toimia sykettä nostava leikki, johon voi yhdistää musikaalisia elementtejä. Näin 

kroppa on alusta asti mukana laulamisessa. Myös Mäki-Latvala ja Kiviranta leikittävät 

lapsia ryhmälaulutunneilla. Kivirannan mukaan leikkiminen sisältyy jokaiseen laulu-

tuntiin ja se on tärkeää ryhmäytymisen kannalta.  

 

Et jos me heti ruvettais vaan, että mamemimomuut lähtee tästä ja 
that’s it ja niillä ei oo mitään muuta kontaktia keskenään, niin sit tulee 
vähän ulkopuolinen olo. (Kiviranta) 
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Rouvali kertoo puolituntisen yksilölaulutunnin menevän niin nopeasti, että siinä ajas-

sa ei juuri ehdi leikkimään. Hän kuitenkin tiedostaa sen tärkeyden etenkin nuorimpi-

en oppilaiden kohdalla. 

Tekniikkaharjoitusten tarpeellisuus lasten laulutunneilla herättää eriäviä mielipiteitä 

haastateltavien keskuudessa. Yksi haastateltavista ei puutu selkeästi tekniikka-

asioihin, ei edes lauluhengitykseen. Hän kertoo ohjaavansa lasta luonnolliseen ja ren-

toon äänenkäyttöön. Kolme haastateltavista teettää lapsilla kevyitä laulutekniikka-

harjoituksia. Tällaisia harjoituksia ovat esimerkiksi hengitystekniikka, suun avaaminen 

ja oikeanlainen lauluasento. He kuitenkin painottavat myös laulamisen rentouden ja 

vapaan äänen tärkeyttä. Hasan pukee ääniharjoitukset usein leikinomaisiksi.  

 

Kaikki pitää tuntua koko ajan mukavalta ja olla leikinomaista. Esimer-
kiksi kokeillaan tosi matalalta laulamista ja sitten tosi korkeelta, että 
niillä on joku funktio siinä harjoituksessa. (Hasan) 

 

Hasanin lisäksi myös Kiviranta kertoo harjoituttavansa laulamiseen liittyviä fysiologi-

sia asioita mielikuvien ja tunnetilojen kautta. He molemmat teettävätkin harjoituksia, 

joissa esimerkiksi ylös laulaessa silitetään koiraa tai painetaan palloa alaspäin. He 

myös laulavat lasten kanssa lauluja erilaisin tunnetiloin, jolloin tunne sytyttää äänen 

ja luo tietynlaiset asetukset kehossa. Näin tulee leikin varjolla harjoitettua esimerkiksi 

kurkunpään vapaata ja luontevaa toimintaa. 

Ryhmälaulutunteja pitävät opettajat laulattavat oppilaita paljon yhdessä myös 

stemmoissa. Mäki-Latvalan mielestä se on tärkeää, jotta oppilaiden, jotka eivät soita 

mitään instrumenttia, harmoniataju kehittyisi. Opettajat kertovat sen olevan todella 

mielekästä puuhaa myös lapsille. Kaikki haastateltavista yhtyvät ajatukseen, että lau-

lutunnissa tärkeintä on musiikin tekeminen ja yhdessä musisointi. 

Apuvälineitä opettajilla on todella heikosti käytössä ja osa sanoo sen olevan rahaky-

symys. Opettajat säestävät oppilaitaan pianolla ja yksilölaulutunnilla Rouvali kertoo 

joskus käyttävänsä myös karaoketaustaa. Mäki-Latvala ja Hasan kertovat käyttävänsä 

tukilihasten aktivoimiseksi apuvälineitä. Mäki-Latvalalla on käytössä tasapainolauta ja 

kuminauha. Hasanilla on käytössä jumppamatot, mitkä oppilaat rullaavat mielellään 
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jalkojensa alle. Matoilla seisominen auttaa lapsia myös keskittymään paremmin har-

joituksiin. 

7.4.2 Kotiläksyt 

Kotiläksyiksi jokainen haastatelluista antaa tunnilla laulettujen laulujen kotona kuun-

telemista tai kertaamista. Osa opettajista pyytää sanojen ulkoa opettelua, mutta 

vain, jos on tulossa esiintyminen. Rouvali nauhoittaa oppilailleen WhatsAppiin tree-

ninauhoja englanninkielisten tekstien opetteluun. Hasanin antama kotiläksy voi olla 

joskus myös sellainen, että oppilas tuo seuraavalla kerralla mukanaan jonkin yhteisen 

säännön ryhmälle tai laululeikin, jota leikitään tunnilla. 

Kiviranta antaa laulutunneilla myös yleiskasvatuksellisia ohjeita, joihin voi kiinnittää 

huomiota kotona ja koulussa. Hän ei anna ikinä mitään lauluteknistä harjoitusta ko-

tiin treenattavaksi, sillä hänen mukaan on erityisen tärkeää, että lapsi harjoittelee 

niitä turvallisesti laulutunnilla laulunopettajan valvonnassa. 

7.4.3 Ohjelmisto 

Lasten lauluohjelmistoissa on oppilaitos- ja opettajakohtaisia eroja. Haastatteluiden 

ainoa klassista laulua edustava Tarja Mäki-Latvala kertoo kollegoidensa kanssa päät-

tävänsä kaikki laulutunnilla laulettavat kappaleet. Kappaleina 9–12-vuotiailla on las-

tenlauluja, kaanoneita ja kansanlauluja. Mäki-Latvalan mielestä on tärkeää, että kan-

sanlauluperinne tulisi tutuksi nykyajan lapsille. Myös Kiviranta laulattaa lasten- ja 

kansalauluja, mutta niiden lisäksi esimerkiksi poppia, iskelmää ja joululauluja. Kivi-

rannan mielestä ohjelmiston tulisi olla monipuolista ja valikoitua niin, että puolet 

valitsee opettaja ja puolet kappaleista tulee oppilailta. Rouvalin oppilailla ohjelmisto 

on oppilaiden päätettävissä, mutta hän antaa myös ehdotuksia. Useimmiten Rouvalin 

tunneillaan lauletaan populaarimusiikkia. Hasanin oppilaiden ohjelmisto koostuu 

pääosin hänen valitsemistaan musiikkiteatterimaailman kappaleista, johtuen oppilai-

toksesta, jossa hän työskentelee. 

Kaikki haastateltavista ovat yhtä mieltä siitä, että opettajalla on vastuu laulettavan 

materiaalin sopivuudesta lapsille. Joskus lasten valitsemat kappaleet ovat heille liian 

haastavia, mutta silloin opettaja voi helpottaa kappaletta esimerkiksi pilkkomalla 

kappale osiin tai helpottamalla joitain melodiakulkuja. Myös sanoituksien suhteen 
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pop/jazz-opettajat ovat tarkkoja. Tunneilla lauletaan sekä suomeksi että englanniksi, 

mutta etenkin englanninkieliseen materiaaliin osuu joskus tekstejä, jotka eivät sovi 

lapsen suuhun. Rouvali kertoo jättävänsä pois sellaiset laulut, joissa aiheet ovat to-

della raskaita tai lyriikat ovat provokatiivisia tai liian seksuaalissävytteisiä. Opettajat 

ovat yhtä mieltä siitä, että kirosanat eivät sovi lasten suuhun. 

 

7.5 Vuorovaikutus 

7.5.1 Kannustaminen ja palautteen antaminen 

Opettajat kokevat jatkuvan kannustamisen tärkeimmäksi palautteeksi. Jokaisen oppi-

laan laulusta pystyy löytämään hyviä asioita. Kehuminen on opettajien mielestä to-

della tärkeää. Vaikka edistyminen olisi ihan pientäkin, se on tärkeä kertoa oppilaalle. 

Rouvali on kyseenalaistanut kritiikin tarpeellisuuden kaikessa laulunopiskelussa. Hän 

korostaa kannustamista ja sitä kautta parannusehdotuksien tekemistä. Hän tietää 

useita laulajia, jotka ovat menneet lukkoon saadessaan negatiivista kritiikkiä, etenkin 

vireasioissa. Hänestä on tärkeää luoda erityisen positiivinen ja hyväksyvä ilmapiiri 

laulutunneille. 

 

Mun motto on se, että kritiikki on täysin tarpeetonta. (Rouvali) 

 

Samalla linjalla ilmapiiristä ovat myös Kiviranta ja Hasan. Heidän tapansa palautteen 

antamisesta ryhmäopetuksessa eroavat hieman Mäki-Latvalan linjasta. Kiviranta ja 

Hasan kokevat voivansa antaa ryhmälle yhteistä yleistä palautetta, mutta eivät lähde 

yksilölliseen palautteenantoon muiden aikana. Kiviranta korostaa hienovaraisuutta, 

jottei kukaan koe joutuvansa silmätikuksi tai opettajan lellikiksi. Mikäli Hasan näkee 

tarpeelliseksi antaa jollekin laulajalle yksityiskohtaisempaa palautetta, hän tekee sen 

kahden kesken ja silloinkin palaute on positiivissävytteistä ja se tapahtuu kehittä-

mismielessä. 

Mäki-Latvala sanoo voivansa antaa oppilaalle ryhmässä palautetta esimerkiksi sano-

jen opettelusta, mutta ei lasten äänestä. Hänestä on tärkeä kertoa palaute lasten 
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kielellä, eikä mielikuvin, jotta he ymmärtävät asian. Hänen mukaansa laulukoulun 

lapset ovat ystäviä keskenään ja opiskelevat laulua yhdessä parhaimmillaan neljä 

vuotta, joten he kestävät palautteen saamisen ryhmässä ja ovat tottuneen jonkinas-

teiseen vertailuun. 

7.5.2 Opettajan rooli 

Kivirannan mielestä opettajan täytyy olla laulutunnilla oma itsensä ja suhtautua 

tunnilla tapahtuviin asioihin avoimesti. Välillä opettajan niskaan tulee ikävääkin 

palautetta spontaanisti oppilaan puolelta, mutta siitä ei kannata lannistua vaan 

johdatella lapsi tehtävän harjoituksen pariin. Kaikki haastateltavat ovat yhtä mieltä 

siitä, että 9–12-vuotiaalle on hyvä kertoa, miksi jotain harjoitusta tehdään ja mitä 

hyötyä siitä on. Tämä osaltaan ilmentää opettajan auktoriteettiä ja herättää 

luottamusta oppilaissa, kun opettaja tietää mistä puhuu. He kuitenkin korostavat 

jatkuvan dialogin tärkeydettä ja sitä, että opettaja pysyy lasten tasolla. 

Haastateltavien mielestä on tärkeä kuunnella oppilaitaan, jolloin pysyvät myös 

paremmin motivoituneina. Opettaja voi tarvittaessa muuttaa jotain harjoitusta 

oppilaalle mieluisemmaksi tai jättää kokonaan pois. Hasanin ja Kivirannan mielestä 

laulutunnilla ei aina tarvitse olla kivaa, mutta ei sen mitään pakkopullaakaan kuulu 

olla.  

 

Ettei lähde sieltä ylhäältä käsin sitä sitten johtamaan niin, että opettaja 
tulee ja minä olen maailman hienoin lasten laulunopettaja ja nyt kun he 
ovat minun käsittelyssä, niin tästä lähtien he laulavat kaikkein 
täydellisimmin nämä asiat. Vaan tulee sinne niiden mukaan leikkimään 
ja tekemään niit kaikkia harjotuksia ja leikkimään, et se on tosi tärkeetä 
ja luottamusta herättävää. Sellanen inhimillisyys. (Hasan) 

 

Opettajat eivät koe joutuvansa motivoimaan 9–12-vuotiaita lauluoppilaitaan eivätkä 

he ole havainneet ongelmakäyttäytymistä sen ikäisten laulutunneilla. Lapset haluavat 

itse tulla tunneille ja heillä on siihen sisäinen palo. Laulutunnit perustuvat 

vapaaehtoisuuteen. Kiviranta ja Rouvali sanovat kivojen biisien motivoivan oppilaita. 

Rouvali kertoo joidenkin 9–12-vuotiaiden olevan todella motivoituineita ja 

tiedostavan sen, että laulua voi harjoitella. Jotkut ovat vain todella innoissaan 

laulamisesta ja haluavat päästä laulutunneille vain laulamaan. 
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7.5.3 Yhteydenpito oppilaan kotiin 

Rouvali ja Kiviranta jakavat mielipiteen, että lapsi on valmis tulemaan laulutunneille, 

kun vanhemmat jäävät laululuokan oven ulkopuolelle. He eivät ole jutelleet 

huoltajien kanssa lasten laulutunneista. Kiviranta on kuitenkin myöntynyt siihen, että  

tarvittaessa huoltaja voi tulla katsomaan, mitä lapsen laulutunnilla tapahtuu. Yleiset 

tiedotteet menevät vanhemmille, esimerkiksi informaatot tulevista esiitymisistä. 

Hasanin ja Mäki-Latvalan edustamissa organisaatioissa on tiedotustilaisuuksia 

kotiväelle. Hasanin oppilaiden vanhemmille on silloin tällöin vanhempainvartteja ja 

Mäki-Latvalan oppilaiden vanhemmille on nelivuotisen laulukoulun aikana kaksi 

konserttia, joiden jälkeen vanhempien on mahdollista antaa palautetta opettajille ja 

opettajien antaa palautetta vanhemmille. 

 

7.6 Tavoitteet laulutunneille 

Jokainen haastatelluista kertoo lasten hakeutuvan laulutunneille, koska pitävät lau-

lamisesta. Näin ollen he ovat asettaneet tuntien päämääräksi sen, että laulamista 

olisi mahdollisimman paljon. Heistä on tärkeää, että laulaminen olisi lapselle muka-

vaa tekemistä ja hänellä olisi turvallinen ympäristö laulaa ja tutustua omaan ääneen-

sä. Opettajat pyrkivät opetuksessaan ennen kaikkea pitämään hyvän tekemisen mei-

ningin, innostamaan lauluharrastuksen jatkamista ja auttamaan elämänmittaiseen 

rakkaussuhteeseen musiikin parissa. 

Hasan ja Kiviranta kokevat ryhmälaulutunnin eduksi yleiskasvatuksellisien asioiden 

kehittymiselle. He ovat sitä mieltä, että ryhmässä lapsi saa rohkeutta ja oppii toimi-

maan erilaisten ihmisten kanssa samalla yhdessä musisoiden. Myös Rouvali kokee 

laulutuntien antavan mahdollisuuden lapsen kehittää jotakin, mikä kenenkin kohdalla 

on se akuutein. Haastateltavat ovat sitä mieltä, että tavoitteet lapsen oppimiselle on 

hyvä asettaa mahdollisimman pieniksi, sillä teknisiä asioita opitaan vähitellen laulu-

jen ja tekemisen kautta. 
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Tavoite voi olla se, että kaikki oppii biisit ulkoo ja kaikki pääsee laula-
maan. Tai vaikka, että saadaan joku haastava stemmapaikka mene-
mään hyvin. Monelle se voi olla suurin tavoite, että saadaan niinku 
ryhmä ylipäätään laulaan rohkeesti. Tavoitteet asetetaan aina laulaja- 
ja ryhmäkohtasesti. (Hasan) 

 

7.6.1 Vinkkejä pähkinänkuoressa 

Jokainen haastateltavista kannustaa uusia lasten laulunopettajia rohkeasti kokeile-

maan erilaisia harjoituksia. Monet 9–12-vuotiaista ovat vielä tosi ujoja, joten tärkeää 

on rohkaista ja tukea lasta. Kaikesta selviää ilon ja leikin kautta. Hasan vinkkaa teke-

mään opetettavista asioita mieluummin liian haastavia kuin liian helppoja, muuten 

lapset turhautuvat ja opettaja saa sen tuntea nopeastikin. Jos valitsee laulutunnille 

liian vaikean kappaleen, niin kannattaa rauhassa ensin kokeilla sitä ja sitten tarvitta-

essa helpottaa. 

Hasan, Kiviranta, Mäki-Latvala ja Rouvali painottavat lapsen tasolle menemistä ja 

heidän kielellään puhumista sekä kuuntelemista. Kaikki ovat sitä mieltä, että tärkeää 

on luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa laulaa. Lapset 

ovat 9–12-vuotiaina hyvin erilaisessa kehitysvaiheessa, joten opettajan tehtävä on 

selvittää, mitä kukakin lapsi tarvitsee opetuksesta ja mennä kyseessä olevan lapsen 

tasolle. 

 

Täytyy olla oma ittensä ja sitten asennoitua niin, että mä pidän teistä. 
(Kiviranta) 

 

8 Pohdinta 

Työni tarkoitus oli selvittää laulunopettajilla olevia tietoja ja taitoja 9–12-vuotiaiden 

laulunopetuksesta sekä saada heiltä käytännön vinkkejä. Haastattelin neljää alan 

asiantuntijaa ja peilasin heidän vastauksiaan keräämääni teoriaosioon lasten kehityk-

sestä ja laulamisen perusteista. Teoriaosioon perehtyminen oli todella mielekästä ja 

sain arvokasta tietoa 9–12-vuotiaista ja siitä, kuinka iso osa ympäristö ja leikkiminen 

sitä vielä ovat. 
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Teoriaosuus ja haastattelut linkittyvät yhteen monin paikoin. Murrosikä on aikaistu-

nut ja monet yläkouluikäisille ominaiset henkiset ja fyysiset muutokset ovat nähtävis-

sä jo alakoulussa (Rödstam 1992, 23-29). Haastateltavat tuovat edellä mainitun lisäk-

si esille myös sen, että 9–12-vuotiaat ovat keskenään hyvin erilaisessa kehitysvai-

heessa. Sikäli jako 9–12-vuotiaisiin ja heidän kehityksensä erityispiirteiden tarkaste-

leminen on hankalaa. Osa heistä elää vielä lapsen elämää, kun monet haluaisivat ha-

nakasti siirtyä nuoruuteen ja kohti aikuisuutta. Yksilölaulutunneilla tilanne on hieman 

helpompi kuin ryhmälaulutunneilla. Opettaja voi rakentaa yksilölaulutunnit oppilaan 

osaamisen mukaan, mutta ryhmätunneilla harjoitukset tapahtuvat koko ryhmän 

osaamisen mukaan. Ryhmään mahtuu monentasoisia oppilaita. Esimerkiksi 9–12-

vuotiaiden ryhmälaulutunneilla jotkut harjoituksista voivat olla liian haastavia 9-

vuotiaille, esimerkiksi moniäänisesti laulaminen, kun taas 12-vuotiaita voi turhauttaa 

liian helpot harjoitukset. Vuorovaikutus opettajan ja lapsen välillä on ensiarvoisen 

tärkeää. Aina lapset eivät osaa pukea sanoiksi kaikkea tarvitsemaansa, joten opetta-

jalta vaaditaan herkkyyttä ja hyviä tuntosarvia tunnistaa lapsen tarpeet. 

Yllätyksekseni sain huomata leikkimisen olevan vielä tärkeä osa esipuberteettien 

elämää. Kolme haastateltavista leikittää lapsia tietoisesti laulutunneilla ja yksi heistä 

teettää leikinomaisia alkulämmittelyjä. Leikkimisen kautta tutustutaan kehoon ja 

äänen ulottuvuuksiin. Leikit voivat olla kehollisia lämmittelyleikkejä tai äänellä leikit-

telyä. Leikin avulla lapsi oppii oikeanlaista laulutekniikkaa tiedostamatta, että kyse on 

teknisestä treenistä. Löysin myös kirjallisuudesta lähteitä siihen, että leikki auttaa 

lasta käsittelemään kokemiaan tilanteita ja tunteita sekä auttaa lasta oppimaan 

(Ahonen 2004, 53–54; Karling ym. 2008, 204–207). 

Vaikka 9–12-vuotiaiden kanssa olisi hyvä vielä leikkiä, vaikuttavat sen ikäiset jo aika 

itsenäisiltä. Oppilaan nuoresta iästä huolimatta haastateltavat olivat pääosin sitä 

mieltä, että laulutuntien sisällöstä ei tarvitse jutella vanhempien kanssa. Vuorovaiku-

tus on hyvä säilyttää avoimena opettajan ja oppilaan kotiväen kanssa, mutta laulu-

tunnit ovat lapsen oma harrastus ja hänen omaa aikaansa. Ohjelmistojen suhteen 

opettajat korostavat opettajan vastuuta siitä, mikä on sopivaa laulettavaa 9–12-

vuotiaalle. 

Mielestäni tämä aihe on todella tärkeä ja tietoisuutta lasten laulunopetuksesta tulisi 

ehdottomasti lisätä. Haastatteluissa selvisi, että monella jo alakouluikäisistä on vää-
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ristynyt äänenkäyttötapa. Haastattelut vahvistivat jo teoriaosiossa ilmi tulleen asian 

lasten matkimisesta; lapset rakastavat matkia. Lapset taitavat hyvin aikaisessa vai-

heessa mallioppimisen (Ahonen 2004, 148). Tämä mahdollistaa sen, että lapset 

muokkaavat ääntään aikuisen ääni-ihanteensa mukaan (Koistinen 2008, 97). Tällöin 

lapset saattavat painaa ääntään laulaen matalammalta kuin mikä heille olisi ominais-

ta tai käyttää ääntään liian voimakkaasti, jolloin ilmanpaine on liian voimakas lapsen 

kehittyvälle lauluelimistölle. Tämän vuoksi jo lasten on hyvä saada asiantuntevaa 

ohjausta ja opetusta laulamiseen. 

Tuloksia tarkastellessani huomasin jokaisen opettajan painottavan tunnin ilmapiiriä 

sekä opettajan kannustavaa ja lempeää otetta. Lapset vielä luovat suhdettaan mu-

siikkiin sekä tutustuvat omaan ääneensä, jonka vuoksi on erittäin tärkeää luoda tur-

vallinen ja hyväksyvä ilmapiiri tunneille. Näin lapset uskaltavat kokeilla ja heittäytyä 

laulamisen maailmaan. Osa 9–12-vuotiaista on todella ujoja ja he etsivät vielä omaa 

paikkaansa maailmassa, joten opettajan tärkein tehtävä on kannustaa ja rohkaista 

lempeästi eikä ketään tule pakottaa. Opettajien kokemuksien mukaan suurin syy las-

ten laulutuntien aloittamiselle oli lapsen halu päästä laulamaan ja tätä suhdetta lau-

lamiseen opettajan on tuettava. Haastatellut opettajat peräänkuuluttavat laulamisen 

iloa. Suurin tavoite opettajilla oli auttaa nuorta lauluoppilasta luomaan ja ylläpitä-

mään positiivista suhdetta musiikkiin ja laulamiseen turvallisessa ja valvotussa ympä-

ristössä. 

Haastatteluista selvisi, että haastateltavien laulupedagogikoulutuksissa ei ole pereh-

dytty lasten laulunopetukseen. Opettajien on täytynyt itse kerryttää osaamistaan 

kursseilla tai luennoilla. Kaikki heistä mainitsevat työn opettaneen eniten. Jokainen 

haastateltavista kertoi alkaneensa opettamaan lapsia avoimin mielin kokeilemalla 

sekä ennen kaikkea ilolla ja positiivisella asenteella. Tämän vuoksi koen lasten lau-

lunopetuksessa tarvittavien taitojen liittyvän jonkin verran myös opettajan omaan 

persoonaan. Uskon, että lasten laulunopettajaksi hakeutuvat ovat luonteeltaan ko-

keilunhaluisia ja iloisia sekä kestävät hyvin epäjärjestystä, mikä on etenkin lapsiryh-

missä usein läsnä.  

Kaikki laulupedagogit eivät kuitenkaan luonnostaan tiedä kuinka lasten kanssa tulisi 

toimia. Osa aloittelevista laulunopettajista ei ole koskaan ollut tekemisissä lasten 

kanssa. Sen vuoksi koen, että jokaisen laulupedagogiopiskelijan tulisi jo opiskeluaika-
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naan tutustua lapsen kehitykseen ja lasten laulunopetuksen erityispiirteisiin, sillä 

lasten laulunopetus nostaa suosiotaan koko ajan. Olisi hyvä, että opettajalla olisi työ-

elämään siirtyessä kertynyt jo rohkeutta, kokemusta ja tietoa lapsioppilaan kohtaa-

misesta. Laulupedagogiopiskelijoiden opintoihin voisi liittää harjoittelun, jossa ohja-

taan lasta tai lapsiryhmää. Toivon, että tekemäni työ on osaltaan tuonut lisää tietoa 

ja käytännön ohjeita laulupedagogeille lasten laulunopetukseen. 

Tutkimusta tehdessäni aloin pohtimaan, tulisiko lasten laulunopetus tapahtua mie-

luummin yksilö- vai ryhmätunneilla. Jo tekemissäni haastatteluissa tuli ilmi joitakin 

seikkoja ryhmä- ja yksilöopetuksesta puolesta ja vastaan. Mielestäni jatkotutkimus 

näiden kahden vertailusta olisikin mielenkiintoinen ja ajankohtainen.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Taustatiedot: 

- Nimi: 

- Ikä: 

- Koulutustausta 

- Työuran pituus 

- Kuinka paljon sinulla on kokemusta 9–12-vuotiaiden laulunopetuksesta? 

- Missä olet opettanut? 

Millaisia tietoja ja taitoja lasten laulunopettajalla tulee olla? 

- Oletko saanut koulutusta lasten laulunopetukseen? Jos olet, mistä? Jos et, mi-

ten olet tutustunut aiheeseen? 

- Mitä lasten laulunopettajan tulee tietää 9–12-vuotiaan yleisestä kehityksestä? 

- Mikä 9–12-vuotiaan lapsen laulunopetuksessa on haastavaa opettajalle? 

Miten laulunopettaja rakentaa tunnin sisällön 9–12-vuotiaalle? 

- Käytätkö oppimiseen liittyviä apukeinoja laulutunnilla? (Kuten kuvia, värejä, 

liikettä, leikkiä, tekniikkaa, pelejä, videoita?) 

- Kuinka pitkiä laulutunteja pidät 9-12-vuotiaalle ja ovatko ne yksilö- vai ryhmä-

tunteja? 

- Miten otat huomioon lapsen iän laulutunnin harjoituksissa? Mitä laulutunnilla 

tehdään? 

- Miten oppilaan lauluohjelmisto valikoituu? Onko tässä rajoittavia tekijöitä? 

Vuorovaikutus ja tavoitteet 

- Millainen rooli opettajalla on tunnilla? 

- Miten annat palautetta lapselle?  

- Millaisia tavoitteita sinulla on opettaessasi 9-12-vuotiasta? Mitä asioita odo-

tat lapsen oppivan laulutunneilla? 

- Pidätkö yhteyttä oppilaan vanhempiin? 

- Oletko sopinut laulutuntien tavoitteet lapsen tai lapsen vanhempien kanssa?  

- Miten opettaja motivoi 9-12-vuotiasta? 

- Millaisia kotiläksyjä annat oppilaalle? 

Vinkkejä uudelle lasten laulunopettajalle 

- Mistä opettaja lähtee liikenteeseen ensimmäisen lapsioppilaan kanssa? 


