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1  Johdanto 

 

 

Olen törmännyt usein keikoillani tilanteeseen, jossa kuulija kertoo, kuinka muka-

vaa olisi osata itsekin laulaa. Kun olen tiedustellut syytä laulamattomuudelle, koh-

taan usein väheksyntää ja vähättelyä omaa laulutaitoa kohtaan. Olen havainnut, 

että monissa tapauksissa syy löytyy varhaisista alakouluaikaisista laulukoekoke-

muksista, joista on saanut kyseenalaista tai lannistavaa palautetta.  

Minulle itselleni on jäänyt alakoulusta mieleen eräs laulukoetilanne sekä palaute 

suorituksestani. Koe taisi olla viidennellä luokalla, ja se suoritettiin laulamalla yk-

sin opettajalle muiden odotellessa käytävällä luokan ulkopuolella. Tunnelma oli 

jännittynyt, mutta koska itselleni laulaminen on aina ollut luontevaa ja mukavaa, 

en niinkään suuremmin jännittänyt koetilannetta. Lauloin laulun Haltin häät, mikä 

taisi olla yksi annetuista lauluvaihtoehdoista. Mielestäni laulusuoritus meni hyvin, 

tasaisen varmasti.  

Palautteen jälkeen muistan kuitenkin olleeni hieman häkeltynyt. Opettajani sanoi 

minun laulavan nenään, nasaalisti1, ja kysyi, pidänkö erityisen paljon Nylon Beat 

-yhtyeestä, sillä kuulostan samalta. Siihen aikaan Nylon Beat oli pinnalla, ja muis-

tan, kuinka kavereiden kanssa lauloimme heidän kappaleitaan samalla nenästä 

pitäen kiinni, irvaillen. Tämän vuoksi en ottanut opettajan kommenttia kovinkaan 

positiivisena, sillä en ollut tarkoituksella laulanut nasaalisti, joten koin epäonnis-

tuneeni.  

En muista saaneeni palautteessa ohjeita, kuinka kehittyä laulajana tai kuinka har-

joitella niin, ettei ääni mene nenään. En myöskään muista saaneeni erillistä lau-

luopetusta ennen laulukoetta tai tietoa siitä, mitä laulukokeessa tarkalleen ottaen 

mitataan. Onko arvioinnin kohteena äänenlaatu, puhtaus, rohkeus käyttää ääntä, 

rytmin käsittely vai tarkastellaanko siinä ulkoa laulamisen taitoa? Näin ollen ko-

etta varten ei osannut harjoitella muuta kuin laulun laulamista ulkoa. Jälkikäteen 

ajateltuna minusta tuntuu, että laulutaitoa ei ehkä pidetty opittavana asiana, vaan 

ennemminkin synnynnäisenä taitona, lahjana. Mutta toisaalta voihan olla niin, 

                                                           
1 Ääni tulee ulos sekä suusta että nenästä, kun nenäportti on auki ja kieli ei sulje suuta. Tällöin 
ulos tuleva ääni on sävyltään nasaali. (Sadolin 2011, 171.) 
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että olen ajan mittaan unohtanut palautteesta saadut ohjeet harjoittelulle, sillä olin 

niin häkeltynyt opettajan reaktiosta, mikä ei ollut sellainen kuin odotin. 

 

 

2 Opinnäytetyön tietoperusta ja menetelmät 

 

 

2.1 Tutkimustehtävän kuvaus ja lähtökohdat 

 

Opinnäytetyöni tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia erilaisia kokemuksia yk-

silöillä on alakoulun laulukoetilanteista. Tarkoituksenani oli selvittää, miten laulu-

kokeisiin on valmistauduttu, miten ne on toteutettu ja miten palautetta on annettu 

sekä minkälaista se on ollut. Näitä teemoja peilasin vuoden 1994 Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin tavoitteisiin. Valitsin Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet (POPS) 1994 -julkaisun, sillä sen aikana alakou-

lunsa käyneet ovat vastaushetkellä täysi-ikäisiä (25 – 29-vuotiaita), toisin kuin 

esimerkiksi POPS 2004 aikana alakoulunsa käyneet. Näin ollen vastaajien ei tar-

vitse muistaa millä luokalla ja minkä opetussuunnitelman perusteiden aikana mi-

käkin laulukoetilanne on ollut. Tämä olisi myös heikentänyt opinnäytetyöni luotet-

tavuutta. 

Toisena tutkimustehtävänä oli selvittää, vaikuttavatko alakoulun laulukoekoke-

mukset yksilön musiikillisiin harrastus- ja uravalintoihin. Onko mahdollista, että 

esimerkiksi lannistava palaute on haudannut muusikon uran haaveet ja musiikin 

harrastuneisuus on loppunut sen seurauksena? Tai onko oppilas saanut erityisen 

kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta ja näin ollen rohkaistunut aloittamaan esi-

merkiksi laulutunneilla käynnin?  

Käytin tiedonhankintamenetelmänä kyselytutkimusta. Sen avulla keräsin tietoa 

vastaajien musiikillisista harrastuksista sekä syistä, jotka ovat johtaneet kulloi-

seenkin valintaan.  Lisäksi laulukoekokemuksista kysyttäessä kiinnitin huomiota 

muun muassa yksilön kokemukseen laulukokeiden tarpeellisuudesta, miellyttä-

vyydestä sekä siitä, onko yksilö kokenut saaneensa tarvittavaa lauluopetusta ko-

etta varten. Lisäksi tiedustelin vastaajien nykyistä suhtautumista musiikin 
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harrastamiseen.  Näitä tuloksia analysoin yksilön musiikillisen minäkäsityksen ke-

hittymisen sekä arvioinnin näkökannoilta.  

Tässä tutkimuksessa en ole yksilöinyt vastaajien vastauksia taikka seurannut yh-

den vastaajan koko vastaushistoriaa, sillä halusin saada laulukoekokemuksista 

vain yleistä kuvaa. Toisin sanoen, tarkastelin annettuja vastauksia vain kysymys-

kohtaisesti. 

 

 

2.2  Kyselytutkimus 

 

Kyselyni koostuu sekä avoimista kysymyksistä, monivalintakysymyksistä että as-

teikko-kysymystyypeistä. Avoimet kysymykset sallivat vastaajien ilmaista itseään 

omin sanoin ja osoittavat, mikä on tärkeintä tai keskeisintä vastaajien ajattelussa 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2001, 188). Tämän vuoksi näin parhaimmaksi vaih-

toehdoksi käyttää avoimia kysymyksiä vastaajien omien laulukoekokemuksien 

kuvailemiseen. Monivalintakysymyksien avulla voidaan puolestaan vertailla vas-

tauksia, jotka ovat tulleet samaan kysymykseen (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

2001, 188). Monivalintakysymyksiä hyödynsin muun muassa silloin, kun kartoitin 

yleisimpiä syitä siihen, miksi yksilö ei harrasta musiikkia. Asteikko-kysymyksiä 

käytin erilaisten väittämien paikkansapitävyyden tarkasteluun. Tutkimus on pää-

asiassa kvalitatiivinen, mutta mukana on joitakin kvantitatiivisia piirteitä. Kvanti-

tatiivisia eli mittaavia piirteitä on havaittavissa pääasiassa perustietojen keräyk-

sessä.  

Kyselytutkimukseen osallistuneet ovat olleet tietoisia kyselyn tarkoituksesta olla 

osana opinnäytetyöni otantaa. Lisäksi kyselyyn vastaaminen oli osallistujille täy-

sin vapaaehtoista ja kaikki vastaajat ovat täysi-ikäisiä. Kyselyyn vastaaminen ta-

pahtui myös täysin anonyymisti, eikä vastaajien henkilöllisyys käy ilmi missään 

raportoinnin vaiheessa. Kyselystä kerättyyn aineistoon ei pääse minun lisäkseni 

kukaan käsiksi sekä tietokoneeni salasanasuojauksen että Webropol-sivuston si-

säänkirjautumisvaatimusten ansiosta. 

Jotta kyselyni olisi luotettava ja mittaisi juuri sitä, mitä on tarkoituskin, teetätin 

harjoituskyselylomakkeen ennen varsinaisen kyselyn julkaisemista. Näin ollen 



7 

 

pyrin varmistamaan kysymysten oikeellisuuden ja minimoin väärinymmärrysten 

mahdollisuuden. Kuitenkin, tästä huolimatta, joitakin puutteita kyselytutkimuksen 

luotettavuuden suhteen on havaittavissa. Pääasiassa luotettavuuden heikkous 

ilmenee joissakin kysymystenasetteluissa, joita tarkastelen lisää luvuissa 3.3 ja 

3.4.  

Kyselytutkimukseni koostui kolmesta eri osa-alueesta. Kaksi ensimmäistä osa-

aluetta pyrkivät pääasiassa lämmittelemään ja orientoimaan vastaajaa kohti lau-

lukoekokemuksien osa-aluetta. Ensimmäisessä osassa kysyin vastaajien perus-

tietoja, muun muassa sukupuolta ja ikää sekä varmistin heidän kelpoisuutensa 

vastata kyselyyn, eli ovatko he käyneet alakoulua vuoden 1994 Peruskoulun ope-

tussuunnitelman perusteiden aikana ja muistavatko he jonkin laulukoetilanteet 

tuolta ajalta. Tutkimuksen edetessä sukupuolella ei kuitenkaan ollut merkitystä 

aineiston analysoinnin suhteen.  

Toisessa osiossa kartoitin vastaajien musiikillisen harrastuneisuuden ja musiikil-

lisen uran taustaa, ja syitä miksi on päätynyt mihinkin ratkaisuun. Kolmannessa 

eli viimeisessä osassa aiheena oli itse laulukoekokemukset. Siinä pyrin mahdol-

lisimman monipuolisesti kartoittamaan vastaajien erilaisia kokemuksia laulukoeti-

lanteista, lauluopetuksesta sekä kokemuksien mahdollisista vaikutuksista myö-

hempiin harrastus- ja uravalintoihin.  

Keräsin vastaajia kyselyyn julkaisemalla kyselyn sosiaalisessa mediassa. Jotta 

en saisi pelkästään muusikoiden vastauksia kyselyyn, lähetin kyselyn myös joil-

lekin tuttavilleni, joiden tiedän harrastavan jotakin muuta kuin musiikkia.  

Kyselytutkimukseni otanta koostui siis vuosina 1989 - 1992 syntyneistä henki-

löistä, jotka ovat käyneet koko alakoulun vuosina 1996 - 2004. Kyselyyn vastasi 

yhteensä 24 henkilöä, joista 11 on naisia, 12 miehiä ja 1 muuta sukupuolta edus-

tava. Heistä tasan puolet (12) harrastaa musiikkia tänä päivänä, joista suurin osa 

(10) opiskelee tai tekee töitä musiikin parissa. Viisi (5) on harrastanut aiemmin, 

mutta ei enää, ja seitsemän (7) ei ole koskaan harrastanut musiikkia.  
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2.3 Musiikillinen minäkäsitys 

 

Anttilan ja Juvosen (2004, 58) mukaan musiikilliseen minäkäsityksen muodostu-

miseen vaikuttavat vahvasti kokemukset erilaisista vuorovaikutustilanteista ko-

tona, päiväkodissa, koulussa, ystävien kesken sekä yksilön itsensä tekemät ha-

vainnot eri ympäristöissä ja tilanteissa (Anttila & Juvonen 2004, 58).  Näin ollen 

näen musiikillisen minäkäsityksen tarkastelun tärkeänä, kun puhutaan varhai-

sista laulukoekokemuksista. Lisäksi analysoidakseni vastauksia monipuolisesti, 

on hyvä pyrkiä ymmärtämään myös ihmistä vastauksien takana.   

Tulamon (1993) mukaan yksilön musiikillinen minäkäsitys on osa yleistä minä-

käsitystä sekä musiikkiminää. Musiikillinen minäkäsitys on yksilön tietoinen, sub-

jektiivinen käsitys itsestään sekä edellytyksistään toimia erilaisissa musiikillisissa 

toiminnan tilanteissa. Musiikillinen minäkäsitys on opittu ja se on altis muutoksille, 

lisäksi se muotoutuu ja kehittyy uusien kokemusten pohjalta erilaisissa musiikilli-

sissa ja muissa vuorovaikutustilanteissa (Tulamo 1993, 51 - 52, 77.) Musiikillinen 

minäkäsitys siis muodostuu sen mukaan, miten yksilö kokee oman musiikillisen 

minänsä suhteessa musiikilliseen ympäristöön (Anttila & Juvonen 2004, 58).  

Musiikillinen minäkäsitys voi olla positiivinen, jolloin yksilö luottaa sekä itseensä 

että toimintamahdollisuuksiinsa erilaisissa musiikillisissa vuorovaikutustilan-

teissa. Lisäksi hän kokee itsensä hyväksyttävänä ja kelpaavana. Negatiivinen 

musiikillinen minäkäsitys näkyy yksilössä puolestaan siten, että hän kokee it-

sensä ei-hyväksytyksi ja kelpaamattomaksi. Lisäksi hän ei usko omiin mahdolli-

suuksiinsa musiikin opiskelijana. (Tulamo 1993, 53.) 

Musiikillinen minäkäsitys vaikuttaa suuresti siihen, kuinka yksilö jäsentää musiik-

kiin liittyviä kokemuksiaan sekä itseensä kohdistuvaa ympäristöstä saatua pa-

lautetta. Se, värittyvätkö kokemuksiin liittyvät havainnot negatiivisiksi tai positiivi-

siksi, riippuu eri tilanteisiin vaikuttavista tekijöistä. Näin ollen musiikillinen minä-

käsitys valikoi, missä valossa uusia kokemuksia tarkastellaan. Jo ennestään tutut 

informaatiot vahvistavat aiempaa käsitystä ja ristiriidassa oleva informaatio joko 

sivuutetaan tai sen annetaan toimia minäkäsityksen muuttamista ohjaavana kri-

teerinä. (Anttila & Juvonen 2004, 58.)  
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Koska yksilön musiikillinen minäkäsitys voi olla joko positiivinen tai negatiivinen, 

uskon sillä olevan vaikutusta siihen, kuinka yksilö suhtautuu ja valmistautuu esi-

merkiksi laulukoetilanteeseen sekä siihen, kuinka hän vastaanottaa siitä saata-

van palautteen. Toisin sanoen, jos yksilö uskoo omiin mahdollisuuksiinsa onnis-

tua laulukokeessa, hän todennäköisesti valmistautuu siihen enemmän kuin sel-

lainen, joka kokee itsensä kelpaamattomaksi, huolimatta siitä mitä tekisi.  

 

 

2.4 Arviointi 

 

Arvioinnilla on merkittävä rooli laulukokeiden toteutuksessa. Saamissani vastauk-

sissa arvioinnin menetelmät vaihtelivat vastaajien kesken suuresti, joten näin tar-

peelliseksi tarkastella arviointia käsitteenä ja ilmiönä.  

Arvioinnin tärkein tehtävä on oppilaan oppimisen tukeminen (Anttila & Juvonen 

2004, 152). Yksilön arviointi musiikillisessa ympäristössä vaikuttaa herkästi hä-

nen persoonaansa. Esimerkiksi laulutapaa tai -taitoa arvostellessaan opettaja 

saattaakin oppijan näkökulmasta katsottuna arvostella oppijan persoonaa eikä 

itse laulusuoritusta. Näin ollen epävarman yksilön minäkuvaan voi piirtyä hyvinkin 

negatiiviset jäljet. Opettajan tulisikin olla erityisen varovainen arvioidessaan tai-

toihin perustuvaa suoritusta. Esimerkiksi opettajan yksittäinen, huolimattomasti 

lausuttu arvio oppilaan laulutaidosta voi jäädä kalvamaan oppilaan minäkäsitystä 

pitkäksi ajaksi, jopa loppuelämäksi. (Anttila & Juvonen 2004, 61.)  

Opiskelijalle oppimisen arviointi on tärkeää. Sen avulla opiskelija pystyy tarkas-

telemaan opiskeluaan, ja mikäli oppimisen tulokset eivät ole yhtäläiset asetettu-

jen tavoitteiden kanssa, oppilas pystyy tarvittaessa muokkaamaan omia oppi-

misstrategioitaan, lisätä ponnistelua tai suunnata opiskelua uusille alueille. Opis-

kelun arviointi vaikuttaa merkittävästi myös oppilaan minäkäsitykseen ja itseluot-

tamukseen, käsitykseen opiskeltavasta aineesta sekä opiskelumotivaatioon. It-

seensä kohdistuvaa musiikillista palautetta tulkitessaan ja sisäistäessään, lapsi 

oppii myös vähitellen arvioimaan itseään ja omia musiikillisia mahdollisuuksiaan. 

(Anttila & Juvonen 2004, 57, 152.)  
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Arvioinnin eri tehtäviä ovat oppimisen ohjaus, kontrollointi, motivointi, valikointi, 

kehittäminen ja ennustaminen. Kontrolloivaa ja valikoivaa tehtävää palvelee par-

haiten numeerinen arviointi, joka osoittaa opettajan käsityksen opiskelun tavoit-

teiden täyttämisestä ja laittaa opiskelijat paremmuusjärjestykseen. Joitakin tällai-

nen menettely voi motivoida, mutta heikompien innostus musiikinopiskelua koh-

taan yleensä laskee. Sanallinen arviointi puolestaan palvelee parhaiten muita ar-

vioinnin tehtäviä: oppimisen ohjausta, motivointia, kehittämistä sekä ennusta-

mista. (Anttila & Juvonen 2004, 161.)  

Korpinen (1996, 71 - 72) tuo esille arvioinnin merkityksen oppijalle hänen itsetun-

temuksen, itsearvostuksen sekä itseluottamuksen tukemisen välineenä. Korpi-

sen mukaan arviointijärjestelmän tulisi ilmaista selkeästi oppijan tavoitteet, roh-

kaista oppijaa asettamaan omia tavoitteita, antaa tilaa itsearvioinnille sekä antaa 

täsmällistä ja välitöntä palautetta edistymisestä. Myönteinen ja yksilöllinen pa-

laute, erityisesti oppijan arvostamalta alueelta, edistää oppijan itsearvostusta ja -

luottamusta. Arvioinnin tulisi olla myös realistista, joten arviontiin sisältyy myös 

kielteinen palaute. Kielteisen palautteen tulee kuitenkin olla hyvin perusteltua, yk-

sityiskohtaista ja se saa koskea vain suorituksia, ei opiskelijan omaa persoonal-

lisuutta.  

Kirjassa Kohti kolmannen vuosituhannen musiikkikasvatusta (Anttila & Juvonen 

2004, 161 - 162) on sovellettu Koppisen, Korppisen ja Pollarin (1994, 32 - 34) 

käsitystä hyvän arvioinnin tuntomerkeistä musiikkikasvatuksen kontekstiin. Sen 

mukaan arvioinnin tulisi kohdistua siihen, mihin sen on tarkoituskin kohdistua. 

Laulukokeen katsotaan olevan perusteltu silloin, kun sen tavoitteena on arvos-

tella oppilaan laulukykyä tai -taitoa tietyllä hetkellä. Toinen hyvän arvioinnin tun-

tomerkki on arvioinnin kohdistaminen siihen mitä opetetaan ja opetuksen kohdis-

taminen siihen mitä arvioidaan. Jos tämä ei toteudu, ei arviointi ole opiskelun 

arviointia vaan jotakin muuta. Kolmantena tuntomerkkinä pidetään arvioinnin joh-

donmukaisuutta, luotettavuutta ja ennakointia. Oppilaan osaamisen muutokset 

tulee näkyä numerossa ja samantasoiset suoritukset tulee arvioida samantasoi-

siksi. Neljäntenä tuntomerkkinä on arvioinnin kokeminen oikeudenmukaiseksi. 

Oppilaalla tulee olla mahdollisuus tarkistaa arviointiprosessi ja hänellä tulee olla 

selvillä arvioinnin perusteet. Viimeisenä hyvän arvioinnin tuntomerkkinä on arvi-

oinnin kehittävä ja kehittyvä tehtävä. Arvioijan on oltava tietoinen siitä, että 
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arvioinnin keskeisin tehtävä on oppimisen tukeminen ja opetusjärjestelyjen kehit-

täminen. Näin ollen arvioinnin on oltava rakentavaa, ymmärrettävää ja oikea-ai-

kaista sekä lisäksi sen on tuettava oppijan itseluottamusta ja itseohjautuvuutta. 

  

 

3 Laulukoe alakoulussa 

 

 

3.1 POPS  1994 

 

Vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa musiikkikasvatuk-

sen tehtävä on oppilaan musiikillisen ilmaisun perustietojen ja -taitojen kehittämi-

nen sekä musiikin merkityksen ymmärtäminen yksilöllisestä, yhteisöllisestä, kan-

sallisesta sekä kansainvälisestä näkökulmasta.  Musiikin opetuksen tavoitteina 

pidetään oppilaan myönteisten kokemusten ja elämyksien kerryttämistä, mikä nä-

kyy oppilaan myönteisenä asenteena musiikkia kohtaan. Lisäksi opetuksessa py-

ritään oppilaan kokonaisvaltaiseen musiikilliseen kehittymiseen. (POPS 1994, 

97.) 

Monipuoliset työtavat ovat keskeisessä roolissa oppilaan musiikillisten tietojen ja 

taitojen harjaannuttamisessa. Opetuksen tavoitteena esitetään myös oppilaan 

toiminnallisuuden virittäminen, kasvun tukeminen musiikillisella alueella sekä op-

pilaan ohjaaminen pysyvään harrastustoimintaan myös kouluajan jälkeen. Ala-

asteella leikki on musiikinopetuksen lähtökohtana. Leikin avulla opitaan, koetaan 

iloista yhdessäoloa ja harjoitellaan ryhmässä olemista. Tämä edistää lapsen mi-

näkäsityksen ja tunne-elämän kehittymistä. (POPS 1994, 97.) 

Laulamisesta mainitaan terveeseen äänenkäyttöön ohjaaminen ja kokemus lau-

lamisen ilosta. Oppilaan musiikillisia perustietoja ja -taitoja kehitetään laulun, soit-

toharjoitusten, musiikkiliikunnan ja kuuntelun avulla. Keskeisinä toimintatapoina 

listataan musiikillinen ilmaisu ja keksintä. (POPS 1994, 98.) 

Oppilasarviointi voidaan toteuttaa neljällä ensimmäisellä luokalla joko numeeri-

sena tai sanallisena. Sanallista arviointia voi käyttää myöhemmillä vuosiluokilla 

myös numeroarvioinnin tukena. Lisäksi opetussuunnitelmassa korostetaan 
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huomion kiinnittämistä erityisesti oppimisprosessin palautteen annossa. (POPS 

1994, 24.) 

 

 

3.2 Kyselyyn vastanneiden kuvauksia laulukoetilanteista 

 

Olimme kahden vanhemman miesopettajat kanssa, joka oli muutenkin 
uhkaava hahmo. Hän soitti kitaraa istuen minua vastapäätä niin lähellä 
että polvemme melkein koskivat yhteen ja minun piti yksin laulaa Por-
saita äidin oomme kaikki. Minua jännitti hirveästi, ja koska laulaminen 
oli minulle tärkeää (olin mm laulanut ennen tätä joulujuhlissa ym jopa 
yksin) ääneni värisi jännityksestä hirveästi. Muistan opettajan naura-
neen huvittuneena. En muista mitä hän tarkalleen sanoi, mutta äitini 
toisti myöhemmin minulle että ”olen hyvä monessa muussa asiassa” 
kuten opettaja oli kai sanonut. En laulanut tämän jälkeen kenenkään 
edessä.  

 

Edellä oleva kertomus on yhden vastaajan kuvaus omasta laulukoetilanteesta. 

Tässä osioissa tarkastelen kysymykseen nro. 11 (liite 1) tulleita vastauksia tee-

moittain. Sitaateissa on vain joitakin otteita tulleista vastauksista. Kyselyssä kävi 

ilmi, että alakoulun laulukokeiden toteutukset olivat hyvin erilaisia keskenään. 

Eroavaisuuksia oli muun muassa laulamisen suhteen. Joissakin tilanteissa riitti, 

että lausuu pelkät sanat ja joissakin tapauksissa kokeen pystyi myös suoritta-

maan parin kanssa. 

Laulukokeessa piti vain lausua laulun sanat, ei ollut pakko laulaa. 
Kuuntelemassa oli vain opettaja. Muistaakseni osasin lausua sanat ul-
koa ja sain kokeesta hyvät pisteet. 

– – ja opettaja sanoi, että jos laulun lausuu loppuun asti, saa 3. Lausuin 
säkeistön ja sain 3. 

Kaverin kanssa suoritimme laulukokeen yhdessä parina. 

Lisäksi laulukokeeseen kuului osio, jossa opettaja soitti sävelen pia-
nolla ja minun tuli laulaa samalta korkeudelta. 

Eroavaisuuksia oli myös säestyksen ja kuuntelijoiden suhteen. Suurimmassa 

osassa vastanneiden koetilanteista koe tapahtui kahden kesken opettajan 

kanssa, opettajan säestyksellä.  

– – koko luokka kuunteli kun yksi lauloi laulua omalta paikaltaan. 

Muut odotti käytävällä ja jokainen kävi yksitellen laulamassa luokassa 
jossa oli vain opettaja.  



13 

 

Lauloin Maamme-laulun pienessä äänieristetyssä kopissa ilman säes-
tystä musiikinopettajalle. 

Laulettiin luokan edessä muulle luokalle ja opettaja säesti. 

Arvosanan ja palautteen antamisessa oli myös monenlaisia menetelmiä. Pääasi-

assa arviointi oli toteutettu numeerisena.  

Opettaja kuitenkin tokaisi tylysti jotain keskinkertaisesta tms en tarkal-
leen muista sanavalintaa, mutta pointti tuli selväksi, ei hyvä.. 

Opettajan palaute oli yksinkertainen ja lyhyt ilmoitus arvosanasta. 

Laulusuorituksen jälkeen opettaja kertoi jokaiselle arvosanan ääneen 
kaikkien kuullen. 

Opettaja sanoi, että: "Sinulla on suurenmoinen ääni". 

Opettaja tuumasi kokeen jölkeen, että kyllä melkeinnkaikki äänet sieltä 
löytyi. 

Sain hyvää palautetta. 

– – mutta opettaja antoi asiallisen palautteen vaikken mitään kehuja 
saanutkaan. 

Lauluvalinnoista osa oli opettajan määräämiä kappaleita ja osa oppilaiden oma-

valintaisia. Joissakin tilanteissa kappale piti hyväksyttää opettajalla, mutta muu-

ten sai itse valita.  
Opettaja oli valinnut kaikille kappaleen "juokse sinä humma” – – 

Meillä oli opettajan antama lista lastelauluista/kansanlauluista joista piti 
valita yksi laulukokeeseen. 

Saimme itse valita kappaleen jota saimme harjoitella muutamia päiviä, 
en muista ihan tarkaan. 

Lauluvalinnoissa oli paljon vaihtelua eri genreistä: joululauluja, popmusiikkia, ul-

komaalaista musiikkia sekä lastenlauluja. Kyselyyn vastanneiden lauluvalintoja 

olivat alakoulussa ”Let it be”, ”My only one”, ”Joulumaa”, ”Rafaelin enkeli”, ”Ukko 

Nooa”, ”Maamme”, ”Juokse sinä humma”, ”Porsaita äidin”, ”Pieni tähtönen”, ”Vas-

tatuuleen”, ”Uinuu valkoinen maa” ja ”Makkaralaulu”. 

Laulukoetilanne herätti paljon tuntemuksia vastaajissa sekä ennen laulukoetta 

että kokeen jälkeen.  

Mielestäni tilanne oli melko normaali "laulukoetilanne", eli pientä jänni-
tystä varmasti oli ilmassa, mutta se ei tuntunut mitenkään ahdistavalta. 
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Ilmapiiri oli jännittynyt. 

Pidin aina laulukokeista ja koelaulutilanteista, ja niitä kyllä riitti. 

Laulukokeesta panikoitiin etukäteen viikkoja ja se ahdisti selvästi kaik-
kia. En usko että kukaan tykkäsi siitä. – – vaikka jännitti niin paljon että 
itkua joutui pidättelemään. 

Laulukokeet olivat mieluisia, koska numeroni oli 10 musiikissa. 
 
Tilanne oli kuitenkin inhottava, sillä opettaja säesti laulun korkeam-
masta sävellajista, mistä olin sen opetellut ja lauluni ei sujunut hyvin.  
– – Tietysti jäi huono fiilis kokeesta, sillä odotin suoriutuvani siitä pa-
remmin.. 

Muistan vain myös sen, että jotkut oppilaat olivat tästä kokeesta todella 
ahdistuneita. 
 
Tilanteet ovat koulussa olleet aina miellyttäviä ja rentoja minulle. 

Mielestäni laulukoetilanne oli aika pakkopullaa ja ei hirvittävän myön-
teinen kokemus. 

Ilmapiiri oli hyvä, totta kai itseä jännitti. 
Se oli kamalaa ja nöyryyttävää. 

Fiilis oli "kuhan on ohi". Jälkeenpäin mietittynä on ehkä paras että se 
oli ohi huumorilla, sillä vihasin lapsena laulamista sekä esiintymistä. 
Kokeesta jäi nolo ja pettynyt olo. 

Laulukoetilanne kuvailtiin pääasiassa melko jännittävänä ja negatiivisena koke-

muksena, mutta osa piti sitä myös neutraalina ja mukavana. Tulisiko laulukoe 

sitten suorittaa mieluummin kahden kesken opettajan kanssa, jolloin välttyisi no-

latuksi tulemisen pelosta luokkakavereiden edessä, vaiko luokan edessä niin sa-

notusti estradilla? Toisaalta yksikään vastaajista ei ole maininnut, että luokkato-

veri olisi tehnyt laulukokeesta epämiellyttävän tilanteen. Alun esimerkkitapaus 

kahden kesken miesopettajan kanssa suoritetusta laulukokeesta puoltaa sitä nä-

kökulmaa, että myös opettaja voidaan kokea epämiellyttävänä eikä niinkään tur-

vallisena aikuisena, mikä voi johtaa sinällään inhottavaan laulukoekokemukseen.  

Vastauksien perusteella olen sitä mieltä, että kyseiset laulukokeet eivät täysin 

vastaa vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden musiikinope-

tuksen tavoitteita. Esimerkiksi pyrkimys myönteisen asenteen luomiseen musiik-

kia kohtaan sekä kiinnostus musiikillista harrastustoimintaa kohtaan toteutuu vain 

harvassa vastauksessa.  
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Joissakin edellä mainituissa laulukokeiden toteutuksissa oli mielestäni myös 

puutteita. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (1994, 98) mainitaan, 

että ”Laulamisessa painotetaan laulamisen iloa ja ohjataan oman äänen tervee-

seen käyttöön.” Mielestäni pelkkien sanojen lausuminen laulukoekontekstissa ei 

toteuta kyseistä tavoitetta. Toki myös puheääntä tulee käyttää terveesti ja siihen 

voi antaa myös ohjeita, mutta en usko, että laulamisen ilo saavutetaan kyseisellä 

menetelmällä.  

Lisäksi vastauksista käy ilmi opettajan suuri rooli oppilaiden musiikillisen minäkä-

sityksen kehittymisen suhteen. Anttilan ja Juvosen (2004, 60) mukaan opettajan 

tulisi ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan oppilaiden muovautumassa oleva 

minäkäsitys yhteydessä heidän persoonaansa ja maailmankuvaansa sekä pyrkiä 

toimimaan myönteisessä hengessä, kasvua rohkaisten ja kannustaen. Kuitenkin 

usean vastauksen kohdalla on havaittavissa jokseenkin negatiivinen ilmapiiri, jo-

hon opettaja olisi mielestäni voinut puuttua ja vaikuttaa omalla toiminnallaan.  

Kun tarkastellaan vastauksia objektiivisesti niin, että lasketaan positiiviset, neut-

raalit ja negatiiviset kokemukset erikseen, on yleisvaikutelma keskiarvoltaan 

melko neutraali. Näyttäisi siltä, ettei palaute ole vaikuttanut vastaajiin yleisesti 

ottaen kovin vahvasti puolesta eikä vastaan, mutta joitakin vivahteita on havait-

tavissa. Huomionarvoista on mielestäni palautteen antamisen epätarkkuus, mikä 

käy ilmi useassa vastauksessa.  

Opettajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on hienovaraisuus, kun kyseessä 

on esimerkiksi laulaminen, jossa ihminen paljastaa hyvinkin herkkiä osa-alueita 

omasta minästään ja olemuksestaan (Anttila & Juvonen 2004, 61). Olen samaa 

mieltä Anttilan ja Juvosen (2004, 61) kanssa heidän sanoessaan arvioinnin ole-

van ”yksi musiikinopetuksen kaikkein olennaisimmista kulminaatiokohdista niin 

hyvässä ja kannustavassa merkityksessä kuin huonossa ja lannistavassa yhtey-

dessä”. Myös Atjonen (2007, 42) peräänkuuluttaa opettajan harkitsemattoman 

toiminnan seurauksia arviointitilanteissa. Esimerkiksi arvosanan julistaminen 

kaikkien kuullen voi johtaa vaikeuksiin oppilaiden keskinäisissä suhteissa sekä 

arvioidun oppilaan itsetunnossa. Näin ollen opettajan on mielestäni oltava hyvin 

huolellinen arviointitilanteissa.   
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3.3 Väittämien tarkastelu 

 

Kyselylomakkeessa kysyin vastaajien mielipiteitä erilaisten väittämien avulla (liite 

1, kysymys 12). Väittämiin vastattiin asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa ”täysin eri 

mieltä”, 2 ”jokseenkin eri mieltä”, 3 ”en osaa sanoa”, 4 ”jokseenkin samaa mieltä” 

ja 5 ”täysin samaa mieltä”. Vastauksen lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus perus-

tella vastaustaan avoimessa tekstikentässä.  

En onnistunut täysin väittämien asettelussa. Haasteena olivat väittämien vaihte-

levat positiiviset ja negatiiviset sävyt, joita osa vastaajista ei ollut huomioinut vas-

tatessaan. Joillekin vastaajille 1 tarkoittaa aina negatiivista/päinvastaista suhtau-

tumista, vaikka olisikin samaa mieltä väittämän kanssa. Esimerkiksi väittämää 

”laulukoe on täysin turha”, on perusteltu ”ei 10-vuotiasta pitäisi arvioida hänelle 

tärkeiden asioiden kautta” ja kuitenkin hän on vastannut 1. Eli siis hän on täysin 

eri mieltä väittämän kanssa eli hänen mielestään laulukoe ei ole turha, mutta kui-

tenkin hän avaa vastaustaan negatiivissävytteisesti. Näin ollen numeroasteikosta 

tulleet numeeriset arvot eivät ole täysin luotettavia.  Seuraavaksi käyn läpi eniten 

hajontaa aiheuttaneet väittämät.  

Väittämiin ”Laulukokeesta jäi hyvä mieli” ja ”Laulukoetilanne oli miellyttävä” ylei-

sin vastaus oli 1 eli täysin erimieltä. Tähän vaikutti muun muassa koko luokan 

läsnäolo, oma kyvyttömyyden ja taidottomuuden tunne, suoriutumispaineet, jän-

nittävä ilmapiiri sekä joissakin tapauksissa opettaja koettiin liian tarkkana. Jok-

seenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä vastanneet perustelivat kokemus-

taan hyvällä laulukoemenestyksellä, laulutaidolla, saaduilla kehuilla sekä tyyty-

väisyydellä arvosanaan. Pääasiassa edellä mainitut väittämät koettiin kuitenkin 

neutraaleina. Tässä välittyy vahvasti tilanteen kokemisen yksilöllisyys ja aikai-

sempien tietojen ja taitojen merkitys. 

On mielenkiintoista huomata, että yksikään vastaajista ei vastannut ”täysin sa-

maa mieltä” väittämiin ”Sain opetusta laulamiseen ennen koetta” ja ”Tiesin, mitä 

kokeessa testataan”. Suurin osa oli täysin tai jokseenkin erimieltä väittämien 

kanssa. Väittämän ”Sain opetusta ennen laulukoetta” perusteluissa käy ilmi, että 

vastaajien alakoulun musiikinopiskeluun on kuulunut paljon yhteislaulua, mutta ei 

sinällään laulutekniikan opiskelua. Toisaalta myös he, jotka ovat jokseenkin 
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samaa mieltä väittämien kanssa, perustelevat vastaustaan juurikin yhteislaulun 

runsaudella. Toisin sanoen, osa on kokenut, että yhteislaulu opettaa tarvittavat 

taidot laulukoetta varten, ja toiset kokevat, että yhteislaulun lisäksi olisi pitänyt 

olla jonkinlaista henkilökohtaista ohjausta tai muita terveen äänenkäytön teknii-

kan harjoitteita. Taas huomataan, että kokemus on hyvin yksilöllinen. Väittämän 

”tiesin, mitä laulukokeessa testataan” perusteluissa nousee esille tiedottomuus 

arviointikriteereistä ja laulukokeen tarkoituksesta. Jotkut kokivat, että se on testi, 

jolla katsotaan, kuka on luokan paras laulaja, kuinka suoriutuu paineen alla ja 

kuinka pysyy nuotissa, kun taas muutamalla vastaajalla oli hyvinkin tiedossa lau-

lukokeen eteneminen, se miten se suoritetaan, mitä arvioidaan ja miten arvosana 

muodostuu.  

Suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että laulukoe on täysin turha. Esiin nousee 

paljon kritiikkiä laulukokeen toteutustavasta, sillä monen mielestä se on jollain 

tapaa väärä ja alentaa helposti oppilaan motivaatioita laulamista kohtaan. Lisäksi 

esiin nousi kysymys taitoaineen arvioinnin tarpeellisuudesta, eli tarvitseeko lau-

lamisen olla perustaito, jota mitata. Laulukoe saa myös jonkin verran ymmärrystä 

esimerkiksi oppilaan musiikillisten vahvuuksien hahmottamisessa ja lauluteknii-

kan opetuksessa, mutta sen katsotaan olevan metodina melko hyödytön ilman 

kunnollista palautetta.  

Tarkasteltaessa väittämiä, jotka käsittelevät laulukokeiden mahdollista vaikutusta 

nykyiseen käsitykseen omasta laulutaidosta, näyttäisi siltä, että suurimmalle 

osalle alakoulun laulukoe ei vaikuta enää omaan mielipiteeseen laulamisesta. 

Pääasiassa myös laulukokeen silloinen ja nykyinen vaikutus nähdään melko 

neutraalina. Vastaajien mukaan nykyiseen kokemukseen vaikuttavat enemmän 

tuoreempi palaute, tiedon ja taidon lisääntyminen sekä kasvaminen ja kypsymi-

nen ihmisenä. Positiivisessa mielessä laulukoe on vaikuttanut joillakin siihen, että 

on hakeutunut alalle opiskelemaan. Toisaalta taas osalla laulukoekokemus vai-

kuttaa vielä jokseenkin itseluottamukseen, mikä näkyy epävarmuutena laulami-

sen suhteen. Vastaajista noin joka toinen kertoo tunteneensa laulukokeessa jon-

kinasteista häpeää. Häpeän tuntemuksia on aiheuttanut odotusten vastainen 

epäonnistuminen, taidotta laulaminen kaikkien kuullen sekä opettajan kanssa 

kahden kesken koettu tukala olo.  



18 

 

Vastaajista suurin osa on kokenut palautteen pääasiassa neutraalina ja jokseen-

kin reiluna. Kannustava palaute on rohkaissut laulamisen harrastamisen aloitta-

miseen ja jatkamiseen, kun taas lyttäävä palaute on johtanut kokonaan lauluhar-

rastuksen lopettamiseen. Saadun arvosanan suhteen suurin osa vastaajista ko-

kee tyytyväisyyttä. On kuitenkin huomautettava, että vastaajista monikaan ei 

muista annettua arvosanaa tai muista annettiinko arvosanaa ollenkaan. Pääasi-

assa näyttäisi siltä, että annettu arvosana on ansaittu niin hyvässä kuin pahas-

sakin. 

Keskimääräisesti laulukokeelle asetettu painoarvo on melko neutraali. He, jotka 

ovat asettaneet laulukokeelle suuren painoarvon sanovat, että alakouluikäisenä 

muiden mielipiteillä oli paljon merkitystä ja siten itselle tärkeällä laulukokeella oli 

iso painoarvo. Muita ilmeneviä perusteluita ovat kiinnostuksen vähyys, kokemus 

laulukokeesta hyödyttömänä ja ei-tärkeänä sekä kokemus kokeen mielivaltaisuu-

desta.  

Oma kokemukseni vastauksien pohjalta on se, että he, jotka ovat aikaisemmin jo 

harrastaneet musiikkia tai laulua pärjäävät, melko odotetustikin, laulukokeessa 

hyvin. Heille laulukoetilanne ei myöskään ole näyttäytynyt niin jännittävänä, kuin 

sellaisilla oppilailla, jotka eivät koe omaavansa musiikillisia vahvuuksia ja joilla ei 

ole aiempaa kokemusta musiikinharrastamisesta. Näin ollen heikommat laulajat 

kokevat merkittävää jännitystä, mikä vaikeuttaa entisestään kokeen suoritta-

mista.  

 

 

3.4 Arvosana laulukoetilanteelle 

 

Kyselyssä oli kohta, jossa pyysin vastaajia antamaan kouluarvosanan kuvaa-

maan laulukoetilannetta (liite 1, kysymys 14). Ei siis pelkästään laulukoesuori-

tusta, vaan kokonaistilannetta, johon kuuluivat aiheen opettaminen, yleinen ilma-

piiri ja tunnelma kokeessa. Kysymyksen asettelua olisin voinut pohtia vielä enem-

män ja mahdollisesti olisi pitänyt vielä enemmän korostaa, mitä kysymykselläni 

haen. Osa on vastannut tähän kysymykseen siltä näkökannalta, että minkä arvo-

sanan he olisivat antaneet itselleen omasta suorituksestaan, vaikka sitä ei tässä 

kysytty. Tämä heikentää tulosten luotettavuutta.  
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Pyysin ensin vastaajia asettumaan hetkeksi omiin saappaisiinsa vuosien taakse, 

alakouluikäiseksi, ja arvioimaan laulukoetilannetta pienen oppilaan silmin. Kes-

kiarvoksi vastaajien laulukoetilanteen arvioinnista tuli 7,25 ja mediaaniksi 7 eli siis 

kohtalainen. Perustelut kuuluivat näin:  

Luokan edessä laulaminen loi liikaa jännitystä lapsille. Koko lauluko-
keen pointtina piti vain yleistä nöyryytystä. 

Tilanne oli nuorelle karsea 

Opettaja loi turhaa jännitystä, varsinkin kun ei tiennyt mitä testataan. 

Ilmoitetaan että on pakko suorittaa, joten nuorena ihmisenä halusin 
vaan tehdä kaiken mahdollisimman nopeasti pois alta. Ja valitettavasti 
tämä ei ollut läksy jonka pystyi syöttämään koiralle tai muuten vain 
unohtamaan. Mitään opetustahan meidän alakoulussamme ei harras-
tettu lauluun liittyen, ellei sitten ollut osoittanut jo luontaista lahjakkuutta 
ja sitä kautta pyrkinyt sitten itsehakemaan opastusta. 

En osannut ala-asteella kaivata erityisempää lauluopetusta ja kokeen 
ilmapiiri, fiilis ja oikeudenmukaisuus eivät häirinneet silloin erityisesti. 

Mukava, helposti lähestyttävä opettaja, kahdestaan sivuhuoneessa 
opettajan kanssa. Oli hienoa ettei koe ollut kaikkien edessä – – 

Opettaja oli ihana ja sai laulaa myös pareittain jos jännitti. 

Laulaminen oli kivaa ja olin hyvä siinä! 

Toinen kohta tässä kysymyksessä oli arvioida laulukoetilannetta jälkeenpäin eli 

siis tarkastella tilannetta aikuisiällä ja antaa arvio sen mukaan. Tässä keskiarvo 

heikkeni mediaanin ollessa 6.  

Ei mitään kunnollista valmistautumista ja koetilanne oli epäreilu ja so-
pimaton luokalle. 

Ei minkäänlaista painoarvoa tulisi olla koulussa, jos omaan äänenkäyt-
töön ja harjoitteluun ei anneta opetusta. 

Sanoisin nykyään, että aika kamalaa. Oppilaita ei prepattu mitenkään 
esiintymiseen ja kuinka voidaan arvioida laulua, kun sitä ei edes olla 
opetettu. 

Nykyään kyseenalaistaisin opettajan pätevyyden, kokeen olosuhteet ja 
yksittäisen opettajan arvion oikeudenmukaisuuden. Vastaavaan tilan-
teeseen joutuessani fiilis olisi varmaan ihan ok, mutta kaikki epäkohdat 
saisivat varmasti aikaan paljon ihmettelyä. 

Laulun oppimisen kannalta laulukoe oli täysin turha. Kokeessa ei edes 
tarvinnut laulaa eikä laulamista koskaan opetettu. 

Näin vanhempana ehkä tajuaa paremmin mitä siinä kaikenkaikkiaan 
testattiin, mutta lapsena kokemus oli liian jännittävä. Itselleni ei kuiten-
kaan traumoja jäänyt koska koe onnistui ihan hyvin. Tilanne voisi olla 
toinen jos suoritus olisi epäonnistunut täysin. 

Tilanteessa sai olla kahdestaan opettajan kanssa, ja laulusta sai 
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asiallisen palautteen. 

Osasta vastauksista huokuu pettymys ja minulle välittyy tunne, että joillakin vas-

taajilla olisi jonkinlainen halu päästä kertomaan omia eriarvoisuuden, mutta myös 

kiitollisuuden tuntemuksiaan. Selvää on se, että laulukokeet herättävät vahvoja 

muistoja ja tunteita.  

 

 

4 Laulukokeen vaikutus ura- ja harrastusvalintoihin 

 

 

Yksi opinnäytetyöni kantavista ajatuksista oli halu tarkastella laulukokeen vaiku-

tusta ura- ja harrastusvalintoihin. Onko sillä vaikutusta, miten se vaikuttaa ja 

kuinka iso rooli laulukokeella voi olla ihmisen elämään. 

Vastaajista 75 % uskoo, ettei laulukoe ole vaikuttanut heidän ura- ja harrastus-

valintoihin millään tavalla. Lopuille 25 %:lle laulukoe on vaikuttanut ura- ja har-

rastusvalintoihin pääasiassa positiivisesti. Positiivinen vaikutus näkyy uravalin-

noissa esimerkiksi kouluttautumisella laulunopettajaksi. Joillekin laulukokeen ne-

gatiivinen vaikutus on kestänyt pidempään, mutta lopulta lauluharrastus on saa-

nut jatkoa, mikä on tuottanut iloa. Toisille taas ulkoapäin saatu positiivinen pa-

laute on lieventänyt alakoulussa saatua negatiivista palautetta, ja siten lauluhar-

rastus ei ole loppunut. Voidaan siis sanoa, että laulukoe ei ole merkittävästi vai-

kuttanut yksilön harrastus- ja uravalintoihin.  

 

 

5 Pohdinta 

 

 

Yksi opinnäytetyöni tarkoituksista oli havainnollistaa sitä, kuinka herkkä aihe lau-

lunopettaminen on ja kuinka kauaskantoiset vaikutukset varhaisista laulukoepa-

lautteista voi olla niin hyvässä kuin pahassakin. Kysyttäessä vastaajilta mielipi-

dettä omaa laulamista kohtaan, nousi esiin monia erilaisia kokemuksia. Osa ra-

kasti laulamista ja koki sen jopa henkireiäksi. Osa puolestaan inhosi laulamista 

ja lauloi vain pakon edessä esimerkiksi ”paljon onnea vaan” -laulun sosiaalisesta 
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paineesta johtuen. Osa puolestaan koki laulamisen neutraalina asiana, mikä nä-

kyi muiden laulamisen kuunteluna sekä laulamisena omissa oloissa.  

Vastaajien kuvaamia syitä harrastamattomuudelle olivat muun muassa tilan ja 

ajan puute, kiinnostuksen lopahtaminen, kokemus lahjattomuudesta, teorian 

opiskelun epämiellyttävyys sekä mielenkiinnon kohteiden oleminen muualla kuin 

musiikissa. Suurimmalla osalla vastaajista, jotka eivät ole koskaan harrastaneet 

musiikkia, syy oli kokemus laulu- ja soittotaidottomuudesta. Myöskään kaikkia 

vastaajia musiikin harrastaminen ei ole yksinkertaisesti kiinnostanut. Lisäksi 

syinä pilkahtivat uskaltaminen, epätietoisuus mistä aloittaa, epäonnistumisen 

pelko sekä taloudelliset syyt. Olen vahvasti sitä mieltä, että kaikkiin näihin vas-

tauksiin koulun laulukoe ei ole syypää, mutta uskon, että laulukoekokemuksilla 

voi vaikuttaa joihinkin näistä tuntemuksista, esimerkiksi kokemukseen laulutai-

dottomuudesta.  

Opinnäytetyössäni tarkastelin vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteiden aikaisia laulukoekokemuksia sekä niiden vaikutuksia harrastus- ja 

uravalintoihin. Valitsin Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet vuoden 1994 

-julkaisun, sillä halusin pyrkiä ymmärtämään vastaajien alakoulun aikana vallin-

nutta opetussuunnitelmaa. Vastauksissa kävi ilmi, että Peruskoulun opetussuun-

nitelman perusteiden 1994 aikaisilla laulukokeilla on jonkin verran vaikutusta yk-

silön sen hetkiseen kokemukseen omasta laulutaidosta, mutta myöhempään ko-

kemukseen vaikuttaa enemmän tuoreemmat tilanteet ja niistä saatu palaute, eikä 

siten alakouluaikaisilla laulukokeilla ole merkittäviä vaikutuksia yksilön myöhem-

pään kokemukseen omasta laulutaidosta. Vastausten perusteella voidaan myös 

sanoa, etteivät laulukokeet yksistään ole merkittävässä roolissa myöhempiä har-

rastus- ja uravalintoja tehdessä.   

Tutkimustehtäväni oli myös saada kuvauksia kyselytutkimuksen avulla yksilöiden 

laulukokeista, niihin valmistautumisesta, toteutuksesta, sisällöstä ja palautteesta. 

Vastausten perusteella voidaan sanoa, että jokainen tilanne on ollut yksilöllinen 

ja siten erilainen. Oli mielenkiintoista huomata vastaajien erilaisia musiikillisia mi-

näkäsityksiä. Toisilla usko omiin kykyihin ja siten laulukokeessa hyvin suoriutu-

miseen oli korkeammalla kuin toisilla. Toisin sanoen osalla vastaajista oli positii-

vinen musiikillinen minäkäsitys, kun taas toisilla ei. Kun tarkastelen jälkeenpäin 
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omaa musiikillista minäkäsitystä alakoulun laulukokeen aikana, sanoisin, että it-

selläni on ollut positiivinen musiikillinen minäkäsitys. Tämä sen takia, että vaikka 

opettaja antoi kyseenalaista palautetta, sivuutin sen, koska se oli ristiriidassa ai-

kaisemmin saatuihin palautteisiin nähden, eikä se muuttanut omaa käsitystäni 

kyvyistäni. 

Ennakko-odotukseni alakouluaikaisten laulukokeiden vaikutuksista yksilön har-

rastus- ja uravalintoihin oli jonkin verran negatiivisempi kuin saamissani vastauk-

sissa käy ilmi. Mielestäni tulos oli jokseenkin yllättävä. Odotin itse, että laulukoe 

olisi vaikuttanut enemmän ja negatiivisemmin. Näin ollen oli ilo huomata, että 

oma ennakkokäsitykseni oli väärässä. Toisaalta täytyy muistaa, että otanta on 

pieni, ja se kuvaa vain tiettyä ikäryhmää eikä siten laajempia yleistyksiä voida 

tehdä. 

Opiskelen itse tällä hetkellä musiikkipedagogin opintojen lisäksi musiikkikasva-

tusta Sibelius-Akatemiassa, joten olen tulevaisuudessa itsekin musiikinopettaja. 

Näin ollen olen alkanut tutkimukseni myötä pohtimaan omaa rooliani tulevana 

musiikinopettajana. Pitäisinkö itse laulukokeita ja miten arvioisin ne? Tällä het-

kellä olen tullut siihen tulokseen, että mikäli näkisin tarpeelliseksi testata/kuun-

nella oppilaiden lauluääntä, toteuttaisin kokeen vaivihkaa ja osallistuminen olisi 

vapaaehtoista. Voisin nähdä itseni antamassa kaikille oppilaille mahdollisuuden 

tulla laulamaan yksin tai pareittain säestykselläni vapaavalintaisen laulun. Lisäksi 

tekisin oppilaille selväksi, että osallistuminen voi ainoastaan nostaa musiikinnu-

meroa ja, mikäli ei halua laulaa, ei siitä rokoteta millään tavalla. Antaisin ”suori-

tuksesta” oppilaille palautetta sanallisesti liittyen muun muassa fraseeraukseen, 

tulkintaan ja rytmin käsittelyyn, mutta en arvostelisi suoritusta. Teknisiä harjoit-

teita ja ohjeita antaisin silloin, jos näkisin sen tarpeellisena. Pyrkisin kuitenkin pi-

tämään palautteen lyhyenä ja kannustavana, keskittyen mahdollisesti vain yh-

teen osa-alueeseen kerrallaan. 

Opinnäytetyössäni saamieni vastausten perusteella aloin pohtia arviointia niin 

yleisesti kuin laulukokeidenkin näkökulmasta. Mielestäni laulukokeiden arviointi 

tulisi olla yksilöllistä, kattavaa, konkreettista, aikaisemman lähtötason ja kehityk-

sen huomioon ottavaa, eikä vain sen hetken tilanteen katsausta. Toisaalta kysely 

ei kerro onko opettaja ajatellut kunkin oppilaan kehityskaarta arvosanaa 
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antaessaan, mutta näen sen mahdottomana tai hyvin haastavana tilanteissa, 

joissa opettaja huikkaa heti numeron oppilaan suorituksen jälkeen. Onko opettaja 

tällöin ehtinyt miettiä oppilaan taustatekijöitä tarpeeksi? Olen myös sitä mieltä, 

että laulukokeesta saatu palaute palvelisi parhaiten kaikkia osapuolia kirjallisena 

tai sanallisena. Numero yksistään on melko kahlitseva ja mielestäni tässä ympä-

ristössä turha. Lisäksi nopeasti päätetty numero laulusuorituksesta tuo myös 

opettajalle paineta toimia oikeudenmukaisesti nopeaan vaihtuvissa tilanteissa. 

Perinteinen hampurilaismalli voisi toimia hyvin, ensin kehu, sitten jokin kehitys-

ehdotus ja lopuksi vielä kehu. Kyse on kuitenkin lapsista, jotka vasta tutustuvat 

omaan ääni-instrumenttiinsa, jolloin katsoisin kannustuksen olevan kaikkein tär-

keintä.  

Opinnäytetyöni näkökulma on painottunut tarkastelemaan laulukokeita ja sen 

tuomia kokemuksia oppilaan näkökulmasta. Jatkotutkimuksissa näkökulma voisi 

olla opettajan. Tällöin voisi tarkastella opettajan asettamia tavoitteita, opetusme-

netelmiä sekä arviointia laulukokeiden ja äänenkäytön opetuksen suhteen. Li-

säksi olisi myös kiinnostavaa pohtia sitä, kuka voi pitää laulukokeen ja kuka on 

tarpeeksi pätevä pitämään sen? Voiko tavallinen luokanopettaja pitää lauluko-

keen, jos hän ei ole erikoistunut musiikkiin tai opiskellut itse laulamista? Nojau-

tuuko arviointi opettajan makuasioihin vai onko taustalla esimerkiksi fysiologista 

ymmärrystä äänenkäytöstä ja toisaalta, tarvitseeko sitä olla? Kannattaako lap-

selle edes opettaa äänenkäytön tekniikkaa herkän ja vielä kehittyvässä vai-

heessa olevan äänielimistön vuoksi vai olisiko parempi keskittyä muihin musiikil-

lisiin osa-alueisiin, kuten esimerkiksi rytmin käsittelyyn, fraseeraukseen ja artiku-

laatioon laulunopetuksessa? Nämä teemat voisivat olla jatkoktutkimuksen ai-

heita.  
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Kyselylomake 

 

Laulukoekokemus 

 

Kysely on osa Riina Huttusen Karelia-ammattikorkeakouluun tehtävää opinnäyte-

työtä. Kyselyllä kartoitetaan vastaajien varhaisia laulukoekokemuksia alakoulu-

ajoilta (1-6 lk.). Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. 

Huomioithan, että puhelimella vastatessa voi olla ongelmia ä/ö-kirjainten kanssa.  

 

Kiitos paljon osallistumisestasi! 

 

1. Oletko syntynyt vuosien 1989-1992 välillä? * 

o kyllä 
o en 

2. Minkä ikäinen olet? * 

3. Muistatko jonkin laulukoetilanteen alakoulussa (1-6lk.)? * 

Jos vastasit ”en muista” -perustele mahdolliset syyt (esim. laulukoetta ei 
pidetty ollenkaan). 
 

o kyllä, muistan 
o en muista 

_____________________________ 

4. Sukupuoli * 

o mies 
o nainen 
o muu 

 

Harrastuneisuus 

Tässä osiossa tiedustellaan musiikillisia harrastuksiasi.  

5. Harrastatko tänä päivänä musiikkia? * 

Jos vastasit ”harrastan”, kerro mitä soitinta soitat / laulatko ja miten olet 

päätynyt kyseiseen instrumenttiin. Jos vastasit ”en harrasta”, perustele 

miksi.  

o harrastan 

_____________________ 

o en harrasta 

_____________________ 

6. Oletko harrastanut aiemmin musiikkia, muttet enää harrasta? * 

Perustele vastauksesi. 

o Olen harrastanut, mutta en harrasta enää. 

_______________________________________ 

o En ole harrastanut aikaisemmin. 
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____________________________________ 

 

7. Jos et ole koskaan harrastanut musiikkia. mistä uskot sen johtuvan? *  

Valitse alla olevista vaihtoehdoista ja perustele halutessasi. 

o En osaa soittaa/laulaa 

o Musiikin harrastaminen ei kiinnosta minua. 

o En ole löytänyt sopivaa paikkaa, missä harrastaa. 

o En uskalla aloittaa. 

o En tiedä mistä aloittaa. 

o Pelkään epäonnistuvani. 

o Muu, mikä? 

8. Opiskeletko musiikkia ja/tai teetkö työtäsi musiikin parissa? * 

Kerro missä opiskelet/työskentelet. 

o Kyllä 

_______________________ 

o En 

9. Miten olet päätynyt opiskelemaan musiikkia? Mitkä asiat ovat vaikuttaneet 
valintaasi? * 

Esimerkiksi harrastavatko vanhempasi musiikkia? / Onko joku erityisesti 

rohkaissut sinua opiskelemaan musiikkia? / Oletko aina haaveillut amma-

tista musiikin parissa? jne.  

___________________________________________________________ 

 

Alakoulun laulukoe 

Tässä osiossa tiedustellaan suhtautumistasi laulamiseen ja kartoitetaan ajatuk-

siasi koskien alakoulun laulukoetta. 

Laulukokeella tarkoitetaan tilannetta, jossa oppilas laulaa yksin tai parin kanssa 

opettajalle jonkin kappaleen. Suoritus on joko osittain tai kokonaan osa musiikin 

kokonaisarvosanaa.  

Mikäli muistat useamman kuin yhden laulukokeen, vastatessasi sinulle merkityk-

sellisintä alakoulun laulukoetilannetta ja vastaa sen mukaan.  

10. Millainen on oma suhtautumisesi laulamiseen? * 

Esim. pidätkö laulamisesta? Sanoisitko, että se on sinun juttusi? Kiinnos-

taako laulaminen sinua? Laulatko itse vai kuunteletko mieluummin mui-

den laulamista? Kerro omin sanoin.  

_______________________________________________ 

11. Kerro / kuvaile omin sanoin alakoulun laulukoetilanne. * 

Mm. mitä lauloit, kuka kuunteli, mitä opettaja sanoi, millainen ilmapiiri oli, 

millainen fiilis kokeesta jäi jne.  

_______________________________________________ 
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12. Vastaa seuraaviin väittämiin asteikon avulla. 1 = täysin eri mieltä, 2 = jok-

seenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = jokseenkin samaa mieltä ja 5 = 

täysin samaa mieltä. * 

Lisäksi perustele vastauksesi avoimeen tekstikenttään.                                           

Laulukokeesta jäi hyvä mieli. Miksi? 

Laulukoetilanne oli miellyttävä. Miksi? 

Sain opetusta laulamiseen ennen koetta. Miten?  

Tiesin mitä kokeessa testataan. Miten? Mitä testataan? 

Laulukoe oli täysin turha. Miksi? 

Onnistuin kokeessa erittäin hyvin. Miten? 

Epäonnistuin kokeessa täysin. Miten? 

Olen tyytyväinen saamaani arvosanaan. Miksi? 

Alakoulun laulukoekokemus vaikuttaa edelleenkin mielipiteeseeni laulutai-

dostani. Millä tavoin? Missä se näkyy? 

Laulukoe ei vaikuttanut minuun silloin eikä nytkään millään tavalla. Miksi? 

Laulukokeesta saadun palautteen takia lopetin laulamisen/en jatkanut lau-

lamista. Miksi? 

En antanut laulukokeelle suurta painoarvoa. Miksi?  

Laulukokeessa saamani palaute ei vaikuttanut minuun millään tavalla. 

Miksi? 

Tunsin häpeää laulukokeessa. Miksi? 

Koin laulukokeesta saadun palautteen epämukavana/epäreiluna. Miksi?  

 

13. Uskotko laulukokeen vaikuttaneen harrastus- ja uravalintoihisi? * 

Miten? Missä se näkyy? 

o Kyllä, laulukoe on vaikuttanut siihen mitä harrastan ja/tai valitse-

maani uraan. 

_____________________________ 

o Ei, laulukoe ei ole vaikuttanut olennaisesti harrastus- ja/tai urava-

lintoihini. 

14. Anna laulukoetilanteen kokonaisuudelle kouluarvosana 4-10. * 

Mieti arvosanassa seuraavia asioita: opetus koetta varten, ilmapiiri ko-
keessa, arvioinnin oikeudenmukaisuus, yleinen fiilis kokeen jälkeen jne. 
Koeta asettua nuoren itsesi saappaisiin, sekä tarkastele tilannetta nyt 
vuosien jälkeen. 

Onko aika muuttanut käsityksiäsi laulukokeen tavoitteista ja käytänteistä, 
vai onko ajatukset laulukokeesta pysyneet samanlaisina? 
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Arvioi siis kokonaisuutta ja perustele vastaustasi avoimeen tekstikent-
tään. 

Alakouluikäisenä olisin antanut laulukoetilanteelle arvosanaksi... 

Tänä päivänä antaisin laulukoetilanteelle arvosanaksi… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


