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Laulut tukevat hyvin kielen oppimista. Rytmi, melodia ja toisto auttavat kehittämään
ja muistamaan sanastoa. Lauluihin liittyy usein voimakkaita tunne-elämyksiä, mikä
taas tukee kielenoppijan affektiivista kiinnittymistä kulttuuriin ja tukee oppimisen
motivaatiota. Jos opittuun ei liity positiivista tunnesisältöä, se ei kiinnity aivojen
muistirakenteisiin.
Japanista tullut karaoke on erittäin tärkeä populaarikulttuurin osa Suomessa. Yleensä
karaokea on totuttu esittämään yksin. Sitä on pidetty ennen kaikkea
yksilösuorituksena. Kieltä opittaessa ja kohtauttamisia järjestettäessä kuitenkin
yhdessä laulaminen voi toimia paljon paremmin:





yhdessä laulaminen vähentää osallistumispainetta ja
siihen liittyy huumoria
eritasoisesti kieltä osaavat oppivat yhdessä
ryhmässä laulaminen kasvattaa ryhmähenkeä ja toimii kivana kohtauttamisen
elementtinä
 ryhmässä laulaminen lisää fyysistä läheisyyttä (jaetut mikit; saman ruudun
eteen tuleminen) ja kinesteettisyyttä - jos ei osaa kieltä, sitä voi kompensoida
koreografioilla
 Karaoke on kansainvälisesti tunnettu populaarikulttuurin muoto (tosin se ei
ole kaikkialla saanut yhtä suurta merkitystä kuin Suomessa).
Kimppakaraoke voi toimia esim. seuraavasti:
a) kotiversio:
 Hanki sopivia karaokevideoita ja mikrofoni, jonka voi yhdistää vaikkapa tvruutuun. Esimerkiksi helpoista lastenlauluista on hyvä aloittaa.
 Sovi yhdessä seuraava kappale ja rohkaise kaikkia laulamaan yhdessä
 Kerro laulujen sisällöstä, opettele sanoja
 Kertaa lauluja
 Kysy miltä tällainen laulaminen tuntui
 Keskustelkaa kulttuurisista kysymyksistä: mitä pidetään hyvänä lauluna ja
esiintymisenä (videot)?
 Laulakaa eri kielillä, rohkaiskaa hauskutteluun kielen kanssa
b) julkinen versio:
 sopikaa yhdessä paikka, jossa voitte laulaa julkisesti. Se voi olla esimerkiksi
baari tai voitte viedä laitteet vaikkapa vanhustentalolle
 Kimppakaraoke sopii hyvin vaikkapa asuinalueyhdistysten juhliin

 Julkiseen karaokeen kannattaa yleensä lähteä vasta yhdessä laulamisen jälkeen
kynnyksen madaltamiseksi. Karaokea on mukavampi esittää julkisesti, kun
osaa laulut.
c) Kulttuurivaihtoversio:
 Pyydä maahanmuuttajaosallistujia tuomaan omia karaokevideoitaan, tai etsi
niitä YouTubesta. Laulakaa erikielisiä lauluja yhdessä samaan tapaan.
Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys
Niin kuin kaikkeen toimintaan, tähänkin voi sisältyä kulttuurisesti herkkiä tilanteita.
Esimerkiksi videoilla voi esiintyä rivoja koreografioita ja muita jollekin kulttuurille
vieraita elementtejä. Käytä maalaisjärkeä ja lämmintä sydäntä. Keskustele ryhmäsi
kanssa näistä asioista, kysele! Kulttuurinen kohtauttaminen sisältää aina myös
törmäyksiä, jotka ovat mitä mainioimpia oppimisen tilaisuuksia.

