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Laulaen verkossa (Singing Online) -projekti

• Tutkimuksen tarvetta kartoittavan kyselyn
toteuttaminen netissä 11.9.2020 – 10.10.2020, 
vastaajia 62

• Projektissa yhteistyökumppanina Laulupedagogit ry.

• Innoituksena tutkimusprojektille oli Laulupedagogit
ry:n verkkotapaaminen 8.9.2020, aiheena COVID-19 
-pandemian tuomat haasteet laulunopetukseen. 
Myös verkko-opetuksen haasteita käsiteltiin.

• Projekti jatkuu…



Internet-kyselyn kysymykset

1. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä haasteita
verkkovälitteisessä laulamisessa? Mitä haasteita 
olet itse kohdannut laulaessasi, opettaessasi tai 
kuoroa johtaessasi? 

2. Mitä haasteita laulajan keholliseen kokemukseen 
verkkovälitteinen laulaminen voi tuoda? 

3. Mitä haasteita ihmisten väliseen keholliseen 
vuorovaikutukseen verkkovälitteinen laulaminen 
voi tuoda? 

4. Voiko verkkovälitteinen laulaminen tuoda jotain 
uutta ja positiivista laulamiseen? 

5. Mitä verkossa laulamisen tutkimuksessa tulisi 
mielestäsi ottaa huomioon? Voit halutessasi jättää 
tähän myös muita kommentteja.



Kyselyn vastaajien roolit



Teemat



Aineistossa eniten esiintyneet teemat



Verkkovälitteinen laulaminen
1. Fyysiset ja teknologiset puitteet: ympäristö, tila, 

laitteet, verkkoyhteys, akustiikka ja laitteiden 
käyttäminen…

2. Laulajan kokemus: kuuleminen, näkeminen, 
nautinto ja flow, laulamisen mielekkyys, kehollinen 
kokemus…

3. Laulamisen sosiaalisuus: yhteys muihin, yhteinen 
kokemus, yhteinen ääni, vuorovaikutus…

4. Opettamisen ja oppimisen käytännöt: oppimisen ja 
opettamisen haasteet, uudenlaiset opettamisen 
menetelmät ja oppimisen tavat…

5. Laulamisen saavutettavuus: aika ja paikka, 
turvallisuus, uskallus, valinnanvara, 
monikulttuurisuus…



1. Fyysiset ja teknologiset puitteet

“Yksi ikävä piirre liittyy siihen että verkossa 
omalla koneella harjoitukset ei auta 

irrottautumaan töistä. Siinä jatkat saumattomasti 
samalla paikalla istuen, samoilla välineillä kuin 

töitä tehdessä!” (LV-I20-ID213)



2. Laulajan kokemus

“Nimenomaan nauttiminen jää vähemmälle, 
kun ei pääse laulamaan yhdessä. Treenit ovat 
enemmän puurtamista ja hiomista - sinällään 

tarpeellista ja paljon hyvää saadaan aikaiseksi, 
mutta enpä usko, että monikaan harrastaja on 

sen takia liittynyt kuoroon.” (LV-I20-ID205)



3. Laulamisen sosiaalisuus

“Yhteisyys, yhtenäisyys, yhdessä kehittyminen, 
toisten laulamiseen sovittautuminen jäävät kaikki 
puuttumaan. Toisaalta tunteita ei tarvitse yhtään 
”himmata” siellä oman keittiöpöydän ääressä.” 

(LV-I20-ID136)



4. Opettamisen ja oppimisen käytännöt

“Taito siis kehittyy tässä asiassa siinä missä 
muutkin taidot. Itselleni siirtyminen 

etäopetukseen oli suhteellisen kivutonta. Se voi 
johtua myös siitä että lähtökohtaisesti minulle oli 

selvää, että etäopetus on todella erilaista 
verrattuna lähiopetukseen. En osannut ikävöidä 

lähiopetuksesta tuttua konseptia. Tästä voisi 
ajatella, että yksi haaste voi olla mindsetin

vaihtaminen suhteessa opettamiseen ja siihen 
mikä on missäkin formaatissa mahdollista.” 

(LV-I20-ID178)



5. Laulamisen saavutettavuus

“Moni liikuntaesteinen, laululaidoton, yksinäinen 
ja esim. kaukana kuoroista oleva pääsee 
nauttimaan laulamisesta. Jos ohjaaja on 
positiivinen eikä hänen lähtökohtansa ja 

tavoitteensa ole kouluttaa oopperaan laulajia, 
tämä on todellinen mahdollisuus kaikille.” 

(VL-I20-ID47)



Yhteenkuuluvuus laulamisessa

• Sung belonging (Phelan 2017): 

– hatred, elitism, and exclusion vs. openness, 
inclusivity, and belonging

– The human voice is related to physiological and 
social bodies.

• Togetherness (Bilalovic Kulset & Halle 2020): 
better singing, feeling safe, increased self-
confidence



Pohdintaa

• Fyysiset, teknologiset, kokemukselliset, sosiaaliset, 
pedagogiset ja saavutettavuuteen liittyvät seikat 
liittyvät toisiinsa monin tavoin.

• Miten voimme kehittää käytäntöjä, jotka lisäisivät 
yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kokemuksia 
laulamisessa?

• Miten voimme edesauttaa mielekkäiden 
laulamiskokemusten muotoutumista 
verkkolaulamisen tilanteissa?

• Mikä on teknologian rooli yhteenkuuluvuuden ja 
mielekkäiden laulamiskokemusten 
muotoutumisessa?
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