
ÜHISLAULUDEST PÕHIKOOLI 
RIIKLIKUS  ÕPPEKAVAS

Eesti on üks vähestest riikidest, kus on muusikaõpetus ko-
hustuslik aine riiklikus õppekavas. Kui mujal maailmas ei ole 
tavapärane, et lapsed laulavad, siis meie ühiskonnas on see 
loomulik. Muusikatunni kõige tähtsamaks osaks ongi laulmi-
ne, mis ühendab inimesi ja aitab omakorda kaasa rahvusliku 
identiteedi kujunemisele ning kultuuritraditsioonide säilita-
misele (Härma, Sepp 2014, 90).  

Riikliku õppekava muusika ainekavas on esitatud nimekiri 
ühislaudest, mida tuleb kooliastmeti kõikidel õpilastel osa-
ta. Ühislaulud on laulud, mida oskavad koos laulda erinevad 
põlvkonnad ning neis on väärtusi ja hoiakuid kujundav sõ-
num. Igas kooliastmes on 7-8 ühislaulu. Praegune riikliku õp-
pekavaga kinnitatud ühislaulude nimekiri on kehtiv alates 
2011. aastast. Hetkel on toimumas muusika ainekava uuen-
damine ning sellest lähtuvalt on tõusnud küsimus ühislaulu-
de vajalikkuse ja uute ühislaulude sisse toomise osas. 

TULEMUSED

Antud uurimusest saame järeldada, et kõik laulud peale “Kalevite 
kantsi” võivad jääda õppekavasse. Ühislaulude peamisteks välja-
vahetamise põhjusteks olid liigne keerukus tekstis või viisis. Tugi-
nedes vastajatele, saame “Kalevite kantsi” puhul rääkida  tekstili-
sest sobimatusest. Siin ei saa väita, et teksti oleks keeruline mõista, 
küll aga ei sobi enamikule vastajatest selle lauluteksti sisu. Ehkki 
õpetajad kommenteerisid erinevaid laule valimata jättes nende 
keerukaid viise, said laulmiseks väljakutseid sisaldavad ühislau-
lud siiski enamuse poolthääled. Siit saab järeldada, et ühislaulude 
seas võib ja peabki olema eestlastele ajalooliselt olulisi laule (nt. 
“Mu isamaa on minu arm”), sõltumata nende keeruliseks tunnis-
tamisest. 

Millised kehtivatest ühislauludest peaksid jääma ka uude ai-
nekavasse ja millised vajaksid väljavahetamist? 
Millised on ühislaulude repertuaari väljavahetamise põhju-
sed?
Kui tihti peaks uuendama kohustuslikku ühislaulude reper-
tuaari?

Kui vahetada III kooliastme ühislaul “Kalevite kants” mõne teise 
laulu vastu välja, võiks kaaluda kommentaarides enim välja too-
dud laule: P. Sarapik “Ta lendab mesipuu poole” (toodi välja 6 kor-
da), R. Valgre “Mul meeles veel” (toodi välja 5 korda), K. Kikerpuu 
“Punab pihlakaid” (toodi välja 4 korda). 

Ühislaulude väljavahetamise kõige levinumateks põhjusteks 
olid laulu teksti või viisi keerulisus. Uurimusest selgus, et ainus 
laul, mis tuleks välja vahetada, on III kooliastme repertuaari 
kuuluv P. Veebeli “Kalevite kants”, sest antud laul sai teiste va-
likus olevatega võrreldes märkimisväärselt vähem poolthää-
li. “Kalevite kantsi” valis ühislaulude hulka ainult 18,4% vasta-
nutest. Võrdluseks oli järgmiseks vähem valitud  ühislauluks 
I kooliastme repertuaari kuuluv “Kevadpidu”, mille valis ühis-
laulude hulka siiski tervelt 42,5 % vastanutest. Vaadeldes 
vähem valituks osutunud laulu “Kalevite kants”, saame tuua 
välja paar fakti: esiteks kommenteeriti korduvalt, et “Kalevite 
kants” on liiga Tallinna-keskne laul ning ei sobi seetõttu ühis-
lauluks, teiseks on tähelepanuväärne, et  “Kalevite kantsi” ei 
valinud ühislaulude hulka ükski Harjumaal töötav õpetaja, 
ehkki just Harjumaalt laekus kõige rohkem vastuseid.

Kõige rohkem hääli sai Eesti hümn ja kõige vähem “Kevadpidu”. 
Kommenteeriti, et mõningate laulude tekstid on liiga rasked I 
kooliastme õpilaste jaoks. Lisaks pakuti jõululaule ning järgmiseid 
laule:  “Rongisõit” (G. Ernesaks), “Emakesele” (M. Härma),  “Uhti, 
uhti uhkesti”.

Enim valituks osutus Eesti hümn. Kõige vähem valiti laulu “Kas tun-
ned maad“. Palju kommenteeriti, et “Püha öö” on liiga raske laul, 
kuna seda saab laulda vaid jõuludega seoses ning ühest tunnist 
nädalas ei piisa, et laulu selgeks saada.

Enim valitud on Eesti hümn. Kõige vähem valituks osutus laul “Ka-
levite kants”, põhjenduseks toodi, et laul on liiga Tallinna-keskne 
ning seetõttu ei ole vajalik, et kõik seda oskaksid. Korduvalt kom-
menteeriti, et laul “Mu isamaa on minu arm” on raske ühislaulmi-
seks oma liialt suure ulatuse tõttu. III kooliastme ühislaulude hul-
ka pakuti järgmiseid laule: “Ta lendab mesipuu poole” (P. Sarapik), 
“Majake mere ääres” (Ü. Vinter), “Punab pihlakaid” (K. Kikerpuu) 
ning “Mul meeles veel” (R. Valgre).

Vastajatest 31% kommenteerisid, et ühislaule ei pea muutma või 
osa laule võiksid olla põlvkonnaülesed ning nende kõrvale sobik-
sid  paar laulu, mida saaks vajadusel välja vahetada. Vastajaid, kes 
leidsid, et ühislaule tuleks vahetada iga 5 aasta järel ja neid, kes 
ei pidanud ühislaulude muutmist vajalikuks või arvasid, et muu-
ta tuleks teatud aja järel vaid osasid ühislaule, oli põhimõtteliselt 
võrdselt.

SISSEJUHATUS

EESMÄRK 

Uurimuse läbiviimiseks rakendati kvantitatiivset lähenemist, 
sest antud meetod võimaldab kaardistada kõige selgemalt 
õpetajate eelistusi, luua seoseid vastuste ja kogemuste       va-
hel ning näidata protsentuaalselt muusikaõpetajate arvamu-
si selle kohta, kui tihti peaks uuendama kohustuslikku ühis-
laulude repertuaari. 

METOODIKA
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Käesoleva uurimistöö eesmärk oli selgitada välja, millised 
kehtivatest ühislauludest peaksid jääma ka uude ainekavas-
se ning kui tihti peaks uuendama kohustuslikku ühislaulude 
repertuaari.
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