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Sauli Taka1a

YLEISKATSAUS KIELENOPETUKSEN TAVOITTEIDEN KWAUKS]IN

1. Katsaus viimeaikaiseen kansainväl-iseen kehitykseen kiel-enopetuksen tavoi-
tekuvauksen al-all-a

Lähes kaikkialla maailmassa noudatetaan vieraiden kielten kouluopetukses-

E perusasteella suurin piirtein sitä tavoitekuvausjärjestelmää, jonka Euroo-
pan kulttuuriyhteistyön neuvoston (CCC:n) asiantuntijakonferenssi Ostiassa
(ltaliassa) esitti huhtikuussa 1966 ja jonka saman järjestön toinen konferens-
si vahvisti Ankarassa syyskuussa 1966, Myöhemmät CCC:n konferenssit ja symposiunit
sekä Unescon järjestämåt seminaarit ovat nyös hyväksyneet Ostian periaate-
lausuman, joka sen tärkeän aseman vuoksi esitettäköön seuraavassa lyhyesti.

Nykykielten oppikoulukurssin tavoitteet ovat sekä yleiset että erityiset.
Muiden aineiden opetuksen tavoittei.den kanssa yhteisenä yleistavoitteena on

ed.istää oppilaan persoonallisuuden kehitystä. Tässå on nykykiel-ten opiskelul-
l-a oma tärkeä ja selvä osuutensa. Kielten opetuksen erityistavoitteet ovat
käytännölliset ja kuJ-turelliset. Tavoitteena on, että

1. oppilaan tul-isi. pystyä ymmärtämään norrnaalitempoista puhetta,
2. hänen tulisi suullisesti pystyä tekemåän itsensä ymrnärretyksi opi.skel-

tavalla kie1ellä,
3. hänen tulisi pystyå l-ukemaan tekstiå vaivatta ja lukenansa yrnrnärtäen,

l+. hänen tulisi pystyä ilmaisemaan itsensä opiskeltavalla kielellä rnyös

kirjatlisesti, ja
,. hänen tulisi saad-a tietoja maasta, jonka kieltä hän opiskelee sekä ko.

maan kul-ttuurista.

Näihin tavoitteisiin pyrittäessä tulisi koulun kaikilla asteilla ottaa
huomioon oppilaid.en ikä, suorituskyky ja mielenkiinnon sekä harrastusten koh-
teet. (conoscH, porTrER & RrDDy, 1968).

Peruskoufun opetussuunnitelma noudattaa ol-eellisesti Ostian konferenssin
suosituksia. Tätä konferenssia ol-i edeltänyt Euroopan opetusministerien toi-
nen kokous v. 1961 Hampurissa ja kolmas kokous v. 1962 Roomassa, joiden päåtös-
fausel-missa korostettiin vieraid.en kiel-ten opetuksen tärkeyttä ja opetuksen pa-

rantamista j a laajentamista, opetussuunnitel-mien uud.istamista sekä tutkimuksen
tehostamista. Vuonna 1961+ alkoi toimintansa CCC:n piirissä "Major Project-Mo-
dern Languagest'. Vuonna 1968 CCC suosittel-i vieraiden kiel-ten opetuksen tehos-
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tarnista jäsenmaissa. Ministerikonitea hyväksyi ohjelman vuonna 1969 ja sitä
voidaan pitää eräänlaisena epävirallisena vieraan kielen opetuksen periaate-
lausumana Euroopassa. Ohjelma on laaja-al-ainen, silIä se korostaa vieraiden
kielten opetuksen laajentamista ja nykyaikaistamista kouluissa (sekä kansa-

että oppikoulussa), yliopistoissa ja muissa ylemmän asteen oppilaitoksissa,
aikuiskasvatuksessa ja luonnollisesti myös opettajien peruskoulutuksessa ja
jatkokoulutuksessa. Ohjel-massa esitetään tutkittavaksi kaikkia tekijöitä,
jotka vaikuttavat kiel-enomaksumiseen, oppimiseen ja opettamiseen, kaikilla
tasoilla ja kaikenlaisilla opiskelijoilla. Ohjelmassa esitetään, että hal-
l-itukset nimeäisivät tai perustaisivat kansallisen keskuksen, joka erikois-
tuisi mn. kielenopetukseen liittyvän tutkimuksen d"okumentointiin ja siitä
tiedottamiseen kielenopettajille ja mui}le. Lisäksi ol-isi tutkittava, voi-
siko kansal-l-inen keskus huolehtia joistakin tehtävistä, jotka hyödyttäisi-
våt kaikkia Euroopan maita. Ohjelnassa plXrdetään edelleen julkisen hallin-
non ulkopuolella olevia organisaatioita kuten opettajajärjestöjä, kustanta-
jia ja opetusvälineiden tuottajia auttarnaan ohjelman toteuttamisessa (nIlly,
1972).

Samoja asioita on käsitelty laajernrnissa puitteissa UI\ESCOn toimesta.
Vuonna 1962 järjesti Unesco Hampurissa konferenssin, jossa käsiteltiin kan-
sakoulun kielenopetusta. NeIjä vuotta nyöhemmin Unesco järjesti - tä1lä ker-
taa yhteistyössä CCC:n kanssa - uud.en konferenssin jälIeen Hampurissa touko-
kuussa 1956, jossa analysoitiin tapahtunutta kehitystä (Sfnntt, i969).

Yhdysvalloissa on tapahtunut jo aikaisemmin samanlaista kehitystä. Uu-

sien kielten opettajien tiitto (m,a) esitti v. 1952 kielenopetusohjetman, jo-
ka uudistettiin v. 1956 ja 1961. Vuoden 195.1 ohjelman (Second Statement of
Policy) mukaan "oppilaan tul-isi ymmårtää vierasta kiel-tä puhuttr:nao puhua si-
tä itse, lukea tekstiä sisållön ymmärtäen, avartaa näkemystään itse kiel-estä
ja sen rakenteesta sekä laajentaa ja syventää vieraan maan kulttuurin ymmär-

tänystään" (t',tICHgl , 1967) .

Lisävauhtia vieraiden kielten opetukselle antoi Sputnikin inspiroima uusi
koulutuslaki v. 19rB (The National- Defense Education Act) ja v. 1!68 säädetty
kaksikielisyyttä tukeva l-aki (fhe eifingual Ed-ucation Act). Kanadassa on myös

pyritty ediståmään kiel-enopetusta ja kaksikielisyyttä ja tätä on ed-esauttanut

vuod.esta 196T l.ä]ntien toiminut toimikunta (The noyal Comrnission of Bilingua-
lisn and. Bicul-turalism), joka on teettänyt paljon selvityksiä ja tutkimuksia
(srsnm, 197a).

OECD:n (1972) mukaan on odotettavissa kasvavaa kansainvätisyyd-en lisään-
tymistä. Tämä edellyttää mm. kansallisten opetusl-aitosten lähentämistä toi-
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siinsa' Eräs seuraus on nykykielten opetuksen uudistaninen. on otettava
käyttöön uudenlaiset kielenopetuksen menetelmät, joilra pyritään kommuni-
kaatioon ja ynmärtämiseen. Kielenopiskelun tulisi myös sisä1tää jonkun
verran maan historian, maantiedon ja kul-ttuurin opiskelua. Teknisten apu-
välineiden (av-vätineet, tietokoneet) ansiosta on mahdollista, että piten-
mål1e ehtinyt kielenopiskelu keskittyy erityisalojen kielitaidon (esim.
teknistä venäjää insinööreil-le) hankkimiseen ja ka,unokirjaltisuusvoittoi_
nen opiskelu muodostaa vain yhden monista vaihtoehdoista.

Euroopan kulttuuriyhtei styön neuvosto j årj esti Tukholnas sa lokakuussa
symposiumin, joka suositteli kaikille
seuraavaa tavoittei stoa :

1 ) vieraan kielen fonetiikan käytännöIlinen perushallinta ja teoreetti-
set perustiedot sen fonologiasta suhteessa äidinkieleen

2) puhutun ja kirjoitetun kielen tärkeimpien morfologisten ja syntak_
tisten piirteiden harlinta ja teoreettinen ynmärtäminen

3) sanasto, joka on riittårä sivistyneel-le keskustelulle kaikenlaisissa
jokapåiväisen kommunikaation tilanteissa

)+) formaalisen ja puhekielen rekisterien tuntemus ja niiden välisten
erojen yrnmärtäminen

5) jonkin verran tietoja
vistynyt puhuja tuo

Tulevien kiel_ten opettajien koul_utuksen
tyksen sekä kieliopillisten malr-ien hallinnan
tietyt lisävaatimukset täyttävä kielitaito:

1) puhe on vapaa foneemisista ja ar-lofonisista virheistä, iotka
taisivat ymmärrettäryyttä, ja väärinymmårryksiä aiheuttavasta
naation ja paralingvististen piirteiden käyttötavasta
kirjoitus on vapaa rnorfologisista ja syntaktisista virheistä ja
kin puhe luokassa tai muissa arunattiin kuuluvissa tilanteissa
sanasto, ioka on riittävä yrnmärtämään laajan varikoiman yleisiä
ta käsitteleviä tekstejä, iollaiset muod.ostavat osan sivistyneen
typeräisen puhujan norrnaalista kokemuspiiristä
formaal-isen ja puhekielen rekisterien halr_inta
sosiaalisen ja kul-ttuuritaustan laaja tuntemus nukaanlukien tieteelLi-
set, tekniset ja teknologiset piirteet, jotka sivistynyt syntyperäinen
puhuia hallitsee (syrnposiurn on "Goa1 analysis, contents d.efinition and
evaluation in mod.ern languages at the university r-evel, skepparholmen,
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siitä kulttuuritaustasta, jonka tavallinen si_
jokapäiväiseen sosiaal_i.seen kanssakäymiseen.

tulisi kielen teorian ja kehi-
1isäksi taata opiskelijoitle

hait-
into-

2)

1J

eten-

aihei-
syn-

4)

5)
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1g-2\ October 1970; ccClESR/LV (71) 18).

Erikoista tässä tavoitekuvauksessa on, että tavoitteet on osin ilmais-

tu negatiivisesti eli rniten ei saa käyttää kieltä. Samanlaisia suosituksia

oli esitetty CCC:n järjestämåssä kokouksessa Saalbachissa Ttävallassa 15-25

syyskuuta 1969.

Z. Tåimänhetkiset tavoitteet ja tavoitekuvausselvittely kielenopetuksen eri

tasoilla Suomessa

2.1. Keskiasteen koulutus

Tä11ä hetkel-l-å suurin osa ikäluokasta lukee vierasta kieltä (useimmiten

englantia) kansakoulussa Peruskoul-un opetussuunnitefmassa esitettyjen tavoit-

teiden mukaisesti, jotka oneitetty samaan tapaan kuin Ostian suositukset.

Siirtpninen peruskoulujårjestelmäån tapahtuu asteittain, joten siirtymäkauden

aikana on toininnassa kaksi rinnakkaista koulumuotoa. Siirtymäkauden aiheut-

tamien ongelmien fieventämiseksi on Kouluhallitus vahvistanut valtion oppikou-

l-uil-l-e nykyki-elten opetussuunnitelman heinäkuussa 197 1,

Nykykielten opetus suunnitelmas s a korostetaan kielenopetuksen merkitystä

persoonalfisuuden kehitykselle ja kansainvälisyyteen kasvamisel-1e sen käytän-

nölfisen väli-nearvon lisäksi. Kielenopetuksen pituuden mukaan on esitetty

eritasoisia tavoitteita, jotka on lausuttu periaatteessa samalla tavalla kuin

Peruskoulun opetussuunnitelmas sa.

Esimerkkinä nykykielten opetussuunnitel-man tavoitemäärityksestä esitettä-

köön pitkän oppimäärän tavoitteet.
"Tavoitteena on että oppilas suorittamansa oppimåärän puitteissa pystyy

- helposti yrnmärtåmåän tavaflista normaalitempoista puhetta ja keskustelua

- hyvin ääntåen puhumaan kiel-tä ja osallistumaan keskustefuun

- lukemaan normaal-ia yleistekstiä sen sisål-Iön hyvin ymmärtäen

- omakohtaiseen kirjalliseen viestintään, kielen perusrakenteet halli-ten sekä

keskeistå sanastoa ja ki-elelle ominaisia sanontoja käyttäen".

Tavoitteid.en rnäärittelyn perusteluissa esitetään, että-kielitaidon laa-

dun ja määrän nittaaminen objektiivisin perustel-uin on vaikeata. Siksi tavoi-

tel-auseissa on joud.uttu käyttämåån vä1jiä, kuvailevia sanontoja. Evaluaatio-

t-
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menetelmien kehittymisen myötä katsotaan voitavan täsmentää tavoitteiden mää-
ritystä' Perimmäisenä hyväksyttävän kiel-itåyttäytymisen kriteerinä pidetään
sitä, että syntyperäinen kielenpuhuja yrunärtää oppilaan suorituksen. ,,Normaa-

litempoinen puhe" määritel-fään esim. rad.iouutisten l-ukemisessa käytettäväksi
nopeudeksi. "Yksinkertaisifla kirjallisifla viesteill-ä' tarkoitetaan esim.
kirjeen tapaisia tiedotteita.

Kouluhallitus on nyös vuod.en 1!f2 lopul-]a asettanut työryhmän, joka suo-
rittaa lukion kurssimuotoisen kielenopetuksen periaatteiden selvitystä ja ta-
voitekuvausta.

suomen kieltenopettajien liitto, joka on aktiivisesti toiminut kielten-
opetuksen kehittåmiseksi, asetti toimikunnan 19TOo jonka perusselvityksen
pohjalta asetettu toinen toirniku:ta viimeisteLi koetoimintaa käsittelevän
muistion' Toinikunta fuonnosteli eri el-ämd.ntilanteissa vaadittavaa kiel-i-
taitoa seuraavasti:
(Tenrpus 3/1971).

Eri elämäntilanteiden

Laatu

A. Kuull-un y:nnärtä-

minen ja puhumi-

nen

B. Kuul-lun ymniärtä-

minen

C. Luetun ynrmärtä-

minen

vaatima kielitaito

Aikuisen elämän-
tilanne

1, Ohje, saatu

tr annettu
Sel_ostus

\.

Keskustelu,
arkinen

lt .puhe1].m.
Kannanotto
Neuvottelu

Esite}nä,
radiostaI' TV: stätt l-uentosal .

Teatteri, e1o-
kuva
Kuunnel-ma
Lausunta 

o

fuenta

Lehdistö

Vaatimus

Kuullun ym-
nårtäninen

vaJ-]-tOn
reaktio
siihen:

Yrnmärret-
tåvästi,
kohteliaasti,
asiall-isesti

Kokonaisuuden
oikea käsittä-
minen, nopeas-
ti, ilman apu-
välineitä tai
käännöstä

Kokonaisuuden
oikea käsittä-
minenn haku-
teokset apuna

Aktiivinen
suoritus

Oikea toisto

Rutiini fraasit

Ornintakeinen
ilmaus

Sisäl1ön selos-
tus referoiden
äidinkieleltä.
Kannanotto myös
vieraal]a kielel_-
1ä

Referaatti äidin-
kiel-el-lä tai kan-
nanotto, sanakir-
ja tms apuna

?

(
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D. Kirjallinen esi-
tys vieraalla
k]-e1e11a

6.

7.

o

o

Anmatti- ja
nuu tietokir-
j allisuus
Kaunokirj alli-
suus

Kirje o

kirj e1mä

Asiaseloste

iltyös tart<ka yn-
märtäninen.

lUyö" asiatarkka
käännös

Myös tyylin tajua-
minen

Eri tilanteiden Omintakeinen esi-
vaatiman tyylin tys tai asiatarkka
hallinta käännös
Asiatarkka esi-
tys

Koetoinikunnan esityksessä on myönteistä se, ettå siinä on pyritty nåä-
rittel-emään niitä tilanteita, joissa oppilas joutuu kielitaitoaan käyttämään.

2,2. Korkean asteen koulutus

Yliopistotasoisen kielenopetuksen tavoitteet on l-ausuttu vielä yleisim-
min kuin koulun kielenopetuksen tavoitteet. Tåmå koskee erityisesti varsi-
naisten kielenopi-skelijoid.en opintoja. Yleistäen voidaan sanoa, että appro-
baturissa vaaditaan tttyydyttävä kielitaito", cum l-aude approbaturissa tthyvä

kielitaito", laud-aturissa ttkiitettävä kielitaito". Toisaalta saatetaan kurs-
sivaatimuksissa esittää kielitaid.on vaatimukset niäärä11isin perusteino ts.
mittä kurssit ovat pakollisia ja kuinka monta lukukautta pakolliset kurssit
kestävät: esim. yhden l-ukukaud.en ääntämisharjoitukset ja kahden lukukauden
keskusteluharjoitukset sekä yhd.en l-ukukauden kirjalliset ja suulliset kään-
nösharjoitukset. Tällaiset tavoitteet on eksplikoitava tarkemmiksi tavoite-
lauseiksi jotta ne ohjaisivat sekä opetusta että opiskelua.

Korkeakoulutasoisen kie1istudio-opetuksen yleistä kehitystä suunnitte-
leva toimikunta (lgtl ) pyrki hahrnottelemaan tavoitteita tarkemmin ja päätyi
s euraavaan tavoiteas etelmaan :

Korkeakoulutasoisen kiel-en opetuksen påätavoitteina l-ienee, ettå
1 ) opiskefijat pystyisivät opetuksen päättyessä osoittarnaan saaneensa kielen

teoreettisen koulutuksen; ts.. olisivat saavuttaneet edellä kuvatun Bloomin

taksonomian mukaiset kognitiiviset tavoitteet kielen teoreettisel-la al-u-
ee11a,

- tälläkin al-uee11a on tietysti nyös affektiivisia ja psykomotorisia ta-
voitteita

2) opiskelijoilla olisi opetuksen,päättyessä asianmukaiset kielen ed.ustamaa

kulttuuria koskevat tiedot, asenteet ja harrastukset,



- nämäkin voivat l-uonnollisesti muod.ostaa alueittain taksonomian

3) opiskelijat pystyisivät opetuksen päättyessä osoittamaan omaavansa ne kie-
lenkäytön taidot, joihin on pyritty.

Näiden päätavoitteid.en keskinäinen painotus måäräytyy luonnollisesti ta-
voitteena olevan tutkinnon ja opiskelijan korkeakoul-un mukaan. Tutkintojen
tavoitteita måäritettäessä tufee ottaa huomioon tavoitteena olevan ammatin

tai jatkokoulutuksen asettamat vaatimukset.

Useilta kiel-tenlaitoksilla on suoritettu tutkintovaatimusten, valinta-
kokeid"en ja evaluaation uudistamistyötä viime aikoina (Ssin. BLACK 1971- BLACK

& KORHONEN 1972; BLACK 1972). Uudentyyppisistå kurssivaatimuksista esitettä-
köön Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kielten opetuksen tavoitteet (BERG-

GREN, 1973).

Lappeenrannan teknil-lisen korkeakoulun kielten opetus pyrkii kussakin

kielesså antamaan opiskelijoil-Ie seuraavat taid.ot ja tiedot:
1.1. Kyky ymnärtäå nopeasti ja vaivattomasti ao. kielial-ueen eri osista kotoi-

sin olevien ihnisten normaalitempoista yleisiä ja yleisteknisiå asioita
käsitteleväå puhetta eri t:lanteissa.

1.2. Kyky keskustel-l-a kohtalaisen sujuvasti ja melko virheettömästi yleisistä
j. ajankohtaisista asioista sekä keskustella, neuvotell-a ja puhua ynrnär-

rettävästi tetniit<kaan ja tal-ouselåmään liittyvistä asioista.
1.3. Kyky lukea kohtalaisen nopeasti ja ynrmärtäen sekä yleiskielisiä että tek-

nisiä ja taloud.ellisia yleistekstejä.
t.)+. fieti-alueen el-inkeino- ja talouselämän tuntemus ynnä jossain määrin tär-

keimpien muid.en kul-ttuurielånrän aspektien sekä erikoisesti kieliatueen
tapojen ja olojen tuntemus.

1.r. Tietyn suuruisen teknisen yleisterminoJ-ogian hal-l-inta suull-isessa ja kir-
j allises sa kommunikaatiossa.

Yleistavoitteet ilmoitetaan laad.itun tarkoituksell-isesti suhteellisen
våljästi, jotta niistä ei suunnitteluvaiheessa muod.ostuisi opetusta liiaksi
sitovia. Yl-eistavoitteet on analysoitava miel-ekkäisi osatavoitteitrsi, jotka
määrittävät kurssien sisäl-l-ön ja loppukokeen muod-on.

Ehkä eniten kehitystä on tapahtunut kieltenopetuspalvelun tavoitenäårit-
telyn alaIla. Kieltenopetuspalvelull-a ymmärretään ttkorkeakouluissa muiI1e

kuin kiel-tenopiskelijoille annettava tulevaa amrnattia ja muuta rnyöhempää toi-
mintaa silmäl1äpitäen tarpeellista tai opintojen kannalta välttänätöntå kie-
l-itaid.on opetusta, johon opiskelija osal-l-istuu vapaaehtoisesti tai tutkinto-
vaatimusten siihen velvoittamanarr (sI\KVfSf 1pTO). Kiel-ten opetuspalvelusta
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ovat selvitell-eet mm. prof. ERIK ERIiMETSÄN johdolla työskennel-lyt Jyväskylän
yliopiston asettama toimikunta, joka huhtikuussa 1969 jätti mietintönsä hat-
1intokollegiolle, ja prof. Nils Erik Enkvist Opetusministeriön toimeksiannos-

Jyvåskylän yliopi ston toimikunnan mietinnös sä esitetään yliopi stolt-i sen

kielenopetuksen yleisenä tavoitteena olevan t'opiskeltavista aineista riippu-
rnatta monipuolisen ja käyttökelpoisen kiel-itaidon luominen, josta opiskeli-
jalle on hyötyä sekä opinnoissaan että nyöhemmin ammatissaan tai toimessaan.
Lisäksi on tavoitteena tutustuttaa opiskelijat ainakin jossakin määrin ao.
kielial-ueen yhteiskunnallisiin ol-oihin ja kulttuuriin. yliopistollisen kie-
lenopetuksen erityistavoitteena on tutustuttaa opiskelijat vieraskieliseen
tieteelliseen yleissanastoon sekä asianomaisen oman al-an erityissanastoon.tt
Toimikunta ehdotti järjestettåväksi kolme toisiaan täydentävää rinnakkaista
kurssia. Ensimmäisen kurssin tavoitteena on "kyky I'mnärtää yleisluontoista
tieteellistä tekstiär'. Toisen kurssin tavoitteeksi esitettiin I'opiskelta-

vista aiheista riippurnatta kehittää opiskelijai.n kykyä lnnmärtää normaalitem-
poista vieraskielistå puhetta. Erityisesti tut-ee lisäksi kehittää opisketi-
jain kykyä }a'nmärtää tieteellisluonteista puhetta." Kolmannen kurssin tavoit-
teena on kehittää opiskelijain kykyå ilnaista itseään vieraalla kieteltä se-
kä suullisesti ettå kirjal-lisesti opiskeltavan aineen puitteissa. Toimikun-
ta esitti, ettå kunkin kurssin jälkeen piaettåisiin loppukoe, josta annettai-
siin kielitod.istus.

ENKVISTIN (efO) mukaan tulisi pyrkiä ilmaisemaan tavoitteet kuten "vai-
vatta lukemaan alansa ammatiltista tekstiä" siten, että t'lukijan on passiivi-
sesti hallittava n -sanan yleissanasto ja sen lisäksi yhden tieteen al-an eri-
tyisterminologia ja pystyttävä omaksumaan mainitunlaisen tekstin sisäftö nää-
rätyllä nopeud.ella ja tarkkuudella. "Tällainen yleistavoitteiden kääntäminen
kielipedagogisik'si kåsitteiksi ja yksittäistavoitteiksi tekee mahdolliseksi
laatia oppikursseja ja niitrin riittyviä testejä ja arvioida tarvittava aika
Ja tyomaara.

Jyväskylän yliopiston kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen tied.ekunnan
uudet opiskelijat osal-listuivat lv. 1971-72 opetuskokeil-uun, jossa aikaisenpi
pro-exercitio oli korvattu uudentyyppisellä englannin kielen tieteellisen teks-
tin ymrnärtämisen opetuksella. Tavoitteiden l-ähtökohtana pidettiin MOORen ja
KENNEDYn (rytt ), pUnVnsin (t9ft ), vllnrrnr (tgtt ) ja rannEin ( 1971) blooni_
l-aisia taksonomioita. Edeflä kuvattujen taksonomioiden sekä eräiden l_uetun
ymmärtämisen testien manuaalien (Iowa Tests of Basi-c Skills ja Tests of Aca-
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demic Progress) päädyttiin taksonomiaan, jossa on otettu huomioon sekä kie-
litaito ettå lukutaito. Tämä taksonomia kuvaa ensiksikin sitäo mitä teks-
tistä pitää y,nmärtää (mita asioita ja miten ilmaistuja asioita) sekä toi-
seksi sitä' miten asian ymmärtämisen tulee näkyä. ymmärtämistavoite koko-
naisuudessaan ilmaistiin seuraavasti :

/ \ --( a) Henkilön on yrnmärrettåvä kasvatus- ja yhteiskuntatieteel_listen
( tayttaytymis- j a yhtei skuntatieteelti sten ) aineiden hetpohkosta
englanninkielisestä tieteell-isestä tekstistä (esim. approbaturin
ja cum raud.en tutkintovaatimusten kirjarlisuudesta) -

(l) asiasisäl-tö (tosiasiat, oletukset, mååritel-mät, kuvaukset, ohjeet,
pääajatuksen perustelut, johtopäätökset, selvät kannanotot yrns. ),
pääajatus ja jäsennys -

(c) siten, että hän pystyy il-maisemaan tai tunnistarnaan kyseisen tie-
don äidinkielellä toisin ilmaistuna tai tekernään tai tunnistamaan
kyseiseen tietoon perustuvan johtopåätöksen tai päätermän.

Ymmärtämisen tavoitteeksi asetettiin 90 f, siitå, mitä vastaavasta äi-
dinkielisestä tekstistä yrnmärretään. Lukunopeuden tavoitetasoksi asetettiin
5o sanaa minuutissa. (Korkeakoulujen kiertenopetuspalvelun kehittäminen,
1972) .

3. Tavoitekuvausjärjestelmilr-e asetettuja vaatimuksia

Tavoitteiden määrittelyssä on viime aikoina pyritty taksonomisiin esi-
tyksii-n. Lyhyesti taksonomia voidaan määritellä perustelluksi l-uokitukseksi
(rnny ' 1971). Yleisimmät tavoitetaksonomiat perustuvat psykologisille ja
kasvatuksellisilfe luokitteluperusteirle ja muodostavat yleensä hierarkkisen
järjestelmän. Tavoitteiden esittämisessä voidaan erottaa eritasoisia tavoit-
teita: yleiset koul-utuksen tavoitteet, koulutusasteen tavoitteet, aineen ta-
voitteet, opetuskokonaisuud.en tavoitteet ja oppitunnin tavoitteet (lavn 1971).
Tavoitteet voivat osoittaa yleistä suuntaa (nicntziele), olra suhteellisen
karkeita tavoitekuvauksia (Grobziefe) tai tarkkoja tavoitelauseita (Feinziel-e)
(rrnrcutls & I'TETNBERG, 1971), jotka todel-la ohjaavat opetusta ja opiskelua.

E. W. BAUERin ( lgt I ) niukaan taksonomia
1 ) on johdonmukaisesti kehitelty oppimistavoitteiden luettelo vieraan kieten
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opetuksen al-all-a. Tavoitetaksonomioita kehitellään ja val-idoidaan tie-
tyl1e ryhmålle psykologisten, J-ingvististen, ped.agogisten, kulttuuristen
ja muiden rel-evantti-en kriteerien perusteel_l_a.

palvelee oppiraisteeman ta::kkaa mä.ärittelemistä (hierarkkisesti) po"ra"-
tetuiksi oppikokonaisuuksiksi .

palvelee oppimiskokonaisuuksien suunnitterua ja jatkokehittelyä
mahdollistaa yksi$riskohtaisen opetusohjelman analysointia sekä edistää
oppilas- ja opettaja-analJl4sin suorittamista
muodostaa pohjan opetusohjelman arvioinnille ja sen jatkuval-le kontrol-
loinnilte, parantelulle

,)

Yl-eensä pyritäån l-ausumaan tavoitteet nii-n, että kuvataan odotettuja
käyttäytymisen muutoksia tiettyjen sisältöal-ueiden puitteissa (ltoou, HIS-
TINGS & MADAUS, 1971) ts. tavoitteet pyritään operationaalistamaan mahdot--
lisimman tarkasti. MAGERin (l96z) mukaan tavoitteet on l-ausuttava oppilaan
kåyttåytymisen muotoina ja on määriteltävå orosuhteet (tiranne), iossa käyt-
tåytymisen edellytetään eiintyvän. Lisäksi on måäritel-tävä suoritukselt_e
asetettava vaatimustaso. GAGNfn (lg6>) mukaan tulee tavoitelauseesta käy-
dä ilmi 1. ärsyketilanneo 2. toimintaverbi, joka kuvaa havaittavissa ole-
vaa käyttäytyrnistä, 3. kohde, iohon toiminta suuntautuu (usein implisiitti-
sesti), j" l+. suorituksen ominaisuudet.

AHLSTRöMi n ( l9T I ) toimittamassa yliopistopedagogiikkaa käsittetevås sä
kirjassa esitetään tavoitteen muotoil-ul-Ie seuraavat yleiset vaatimukset:
1 ) tavoitteid.en pitää olla kornmunikoitavissa koulrtushallintoviranomaisille,

opettajille ja opisketijoit_te
2 ) tavoitteiden on ol-tava tarkoituksenmukaisia
3) tavoitteiden tulee olla tarkkoja eli mahdot-lisimman yksiselitteisiä.

GOROSCHin (lgfo) mukaan on tiettyjä vaiireita analysoitaessa yhteiskun-
nan vieraid-en kiel-ten hal]innan tarpeita, ennenkuin päädytään opetuksen ta-
voittei d"en määrittelyyn :

.\
1 ) tärkeimpien yhteiskuntasektoreiden kielenkäyttötil-anteiden kartoitus
2) trietenkäyttötilanteid,en tarkenpi analyysi ja luokittelu
^\ -.3 ) klelenkäyttötilanteid.en kietiaineksen määrittely
l+ ) tietenopetuksen tavoitteiden määrittely.

LINDELL (Pfz) katsoo, että kierenopetuksen sisäfrön suunnittetussa tu-
lee ottaa huomioon ainakin seuraavat neljä tekijää

- tavoitekielessä esi.intyvät sana- ja rakennefrekvenssit

?)

)+)
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- tavoitekielen oppimisen vaikeusaste

- vastaanottajan virhesieto
- kielitaidon tarvevaatimukset

BERGGREN (lgfl ) esittäå erään järjestelmän kielenopetuksen periaatteel-
l-isen tavoitteid.en näårittelemisestä. Hänen mukaansa tarvitaan konkreetti-
sempia tavoitteita, jotka ohjaavat kieltenopetuksen järjestämistä, opettajan-

koulutusta, oppimateriaal-ien laadintaa ja evaluaatiota. On måäritel-tävä mah-

d.ollisinirnan tarkasti seuraavat muuttujat :

1 ) hallittava kiefiaineksen määrå ja 1aatu,

e ) tieritaid.on eri osateki jöid.en hallinnan aste,

3) esimerkkejä erityyppisistä tilanteista, joissa kiel-itaito oncsoitettava.

Berggrenin esittämä tavoitekuvaus j ärj estelmå ed.ustaa toteutettuna huo-

mattavaa edistysaskelta kieltenopetuksel-le. On kuitenkin todettava, ettå
saattaa olla loogisesti parempi lähteä viestintåtavoitteista ja -tilanteis-
ta ja päätyä kieliaineksen määrä- ja laatuvaatimi-rksiin.

RICHTERICH (1972) on Euroopan kulttuuriyhteistyön neuvoston toimeksian-

nosta selvitellyt aikuisten kiel-enopetuksen tarpeita. Hän esittää kielitar-
peiden ja opetustarpeiden määrittelyä seuraavan malfin mukaisesti:

Kielel-li- - '
set toimin--
not -' ^.' upplmls-
.' toiminnot

Oppinis-
tarneet

Jotta voitaisiin måäritellä kielelliset tarpeet, on analysoitava kie-
l-el-linen til-anne ja kielell-iset operaatiot.

Kielellinen tilanne sisältää seuraavat luokat, jotka on spesifioitava:
- henkilöt n jotka osallistuvat viestintäprosessiin
- aika, jolloin viestintä tapahtuu

- paikka, jossa viestintä tapahtuu

Kiel-el-liset operaatiot sisältävät seuraavat l-uokat, jotka on spesifioitava:
- funktiot (tetrtåvät), jotka viestinnän tulee täybtää

kohteet, joihin viestintä fiittry
keinot, joita kåytetåän viestintään

Kr-el-el1].nen
t ilanne

Oppinistilan-

Oppimisope-
raatiot
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oppimistarpeet määritellään samalla tavalla. Mallin avulla on rnahdollista
tarkastel-l-a missä määrin oppimistoiminnot vastaavat tarvittavia kielell-isiä
toimintoj a.

wrLKrNS (lgtz) on Euroopan neuvc*,on toimeksiannosta kehiteltyt kielten-
opetuksen opetussuunnitelmaa. Hän erottaa kolme ei tyyppistä kiei-ten opetus-
suunnitelmaa:

a) kiel-ioppiin perustuva opetussuunnitelma
b ) titanteisiin perustuva opetussuunnitelma
c ) ajatusten viestintään perustuva r. semanttinen opetussuunnitelma.

Kielioppiin perustuva kielten opetussuunnitelma vastaa kysymykseen :

Kuinka kieftä X puhuvat henkilöt il-maisevat itseään? Tilanteisiin perustu-
va kieltenopetussuunnitel-ma vastaa kysymykseen: Mil-loin ja missä opiskelija
tarvitsee oppimaansa kiel-tä? Ajatusten viestintään perustuva semanttinen
opetussuunnitel-na' jota Wilkj.ns suosittaarvastaa kysyrnykseen: Mi.tä ajatuk-
sia opiskelija joutuu ilmaisemaan opiskelemarlaan kielellä? opetussuunni-
te]man suunnittelussa ol-isi ensin mietittävä tod-ennäköisten puhunnosten si-
sältöäo ia tämän jälkeen on mahdollista määritetlä miflaiset kiet-en muod.ot
ovat hyödyrlisimpiä opiskelijalle. Tuloksena on semanttinen oppikurssio jo-
ka esittää ne kieliopilriset keinot, joiden avulla ilnaistaan relevsntit aja-
tukset' Leksikaal-inen sisäftö määräytyy osittain esitettävien ajatusten ana-
lysoinnin perusteella, mutta siihen vaikuttavat myös pedagogiset tekijät ja
tilannetekijät.

Wilkinsin järjestehnän positiivisena puolena on se, että se pakottaa
ottamaan huomioon mikä on kunkin opetettavan asian kommunikaatioarvo. siinä
kielioppi ja tilanteen vaatimukset otetaan huomioon suhteessa puhujan vies-
tintätilanteeseen. Puutteena void.aan esittää, että wifkins keskittyy yksin-
omaan kielitaid"on aktiiviseen (tuottavaan) puoleen.

TR]M ( 1971) on puolestaan esittänyt luonnoksen titanteisiin perustuvaksi
opetussur:nnitelmaksi, jossa hän erottaa kolme päämuuttujaluokkaa:

- kielenkäyttöroofit (tieri on oleel-l-inen osa ammattipätevyydestä, kieli
on ammatill-isen pätevyyden tukena, vieraan kielen taito henkilökohtai-
si sta motivaatiosyistä )

- kielelliset toiminnot, jotka hän jakaa puhumiseen, kuuntelemiseen, lu-
kemiseen, kielelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen. Kukin luokka on
måäritelty tarkemmin osatoirninnoiksi .

- kielenkäyttötavat, jotka ovat generisiä tai erityisiä. Kumpikin fuok-
ka jakautuu useisiin osa-alueisiin, joita valaistaan esimerkein.
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Trimin malli sisältää sekä perinteell-isiä aineksia (t<ieterliset toiminnot )
että uusia näkökohtia (nm. generiset kielenkäyttötavat). Tuttujen perus_
ainesten vuoksi se saattaa ol-1a suhteerlisen helposti sovellettavissa kie-
lenopetuksen tavoitemåärittelyyn etenkin ns. yleissivistävän koul_utuksen
alalt-a (ts. tiite 1 , s.115 ).

l+. fielitaidon tarvetutkirnukset

viine aikoina on korostettu (mm. srERN lgTo o Grännan kansainväl-inen se-
minaari 1971), että kielenopettarninen on kansallinen investointi ja ed.e1lyt-
tää kielenopetuksen kokonaisvaltaista suunnittel-ua. on päätettävä mitä kie-
liä opetetaan, mihin ne sijoittuvat opetussuunnitel-missa jne, ts. on laadit-
tava valtakwrnallinen kiel-ipoliittinen kokonaisohjelma (ks. myös s. Takala,
Kasvatus !, 1971, s, 335-33d).

Kielitaidon tarvetutkimuksia on suoritettu eri maissa. Taval-lisesti on
tiedusteltu työe1ämän (teoll-isuuden, kaupan, palveluelinkeinojen ym. ) edus-
tajilta, mitä kiel-iä heidän tulevien työntekijöittensä tut-isi osata ja mittä
tasol-la' Esimerkkeinä tällaisista tutkimuksista mainittakoon uRBAN DAHLLöFin
tutkimus l-ukiolle asetettavista vaatimuksista (Kraven på gymnasiet, statens
offentliga utredningar 1963: zz), io"sa Ruotsin l-ukion tul-evilta vastaanotta-
jil-ta (korkeakoulut, elinkeinoetämä, hallinto) tieausteftiin rnm. mil_lainen
kielitaito heiflä tulisi olla. Eniten odotettiin taitoa tukea ja yrnnärtää
vieraskielistä tekstiä. vastaavanlainen tutkimus on tehty Ruotsissa saksan-
kielen osalta UMI-projektissa (LAnSSOtt, fNGER. Armämarund_ersökning i tyska,
Malmö 1968). Edellisistä poikkeava kielitaidon tarvetutkimus on suoritettu
LME-projektin yhteydessä. Englannin kielen osal-ta tiedusteltiin edustaval_-
ta joukolta ruotsalaisia, milloin he olivat viimeksi tarvinneet englantiao
missä til-anteissao miten he olivat selviytyneet kielenkäyttötilanteestajre.
Tässä tutkimuksessa on oll-ut lähtökohtana ajatus, että kielenopetuksen ta-
voitteet eivät nääråydy pelkästään elinkeinoel-ämän vaatimusten perusteerla,
vaan yksil-ön omat tarpeet ja odotukset on myös otetbra huomioon. yll-ättäen
kävi ilmi, että "passiiviset"taidot (tet<stin ja puheen ymmärtäminen) koettiin
tarpeellisimniksi, vaikka voimassaolevat opetussuunnitelmat korostavat suul-
lista kommunikaatiovahniutta. (aHr,qvtst, r. vilka behov av engelsk språkfår-
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d.ighet upplever svenskar? 1967 referoitu C. H. von I{ENTZER, Studier i em-

pirisk må1ana1ys, September 1968, moniste).

Suomessa on tehty vastaavanlaisia kielitaidon tarvetutkirnuksia Turun

yliopistossa ja Åbo Akadenissa. Väinö Roininen on tutkinut elinkeinoelä,:nän

vieraiden kielten määräl1istä ja laadullista tarvetta ja julkaissut useita

tutkinusraportteja. Turun yliopiston sosiologian laitoksella on tehty myös

pari sosiologian pro- gradu-työtä samasta aihepiiristä. Åbo Akad.emissa on

Gunilla Kurt6n tutkinut diplomikirjeenvaihtajien vieraiden kielten tieto- ja

taitovaatimuksia (En undersökning rörand,e d.iplomkorrespond.enternas behov av

kunskaper och färd.igheter i frlirnmänd.e språk, AFTIL Il, Turku 197f ).

Suomen kieli-instituuttien opetusohjelman kehittämisen yhteydessä on niin-
ikään tehty kielitaidon ja käåntämistaidon tarvetutkirnuksia ja selvityksiä:
LMPPU, H., Selvitys kieli-instituutissa loppututkinnon suorittarrien työl1is-
tämisnahd.ollisuuksista, Opetusministerioo Helsinki 1-967; nömNeUnG, L., Dip-

lomikielenkääntäjien työhönsijoittuminen kevääI1ä 1971, Opetusministeriöo

Helsinki 1972, sekä Kl'{ 1196\: A 12 Kielikoulutustoimikunnan mietintö ia IOa

t-971: B 32 Kieli-instituuttien opetusohjelma- ja ohjesää.ntötoimikunnan mie-

tintö.
Kielistudio-opetuksen kannalta on esitetty ohj elmatarpeen arviointipe-

rusteita KM:ssä |gTt.z A 11, Korkeakoulutasoisen kielistudio-opetuksen yleis-
tä kehitystä suunnittelevan toimikunnan mietintö I, ss. 7-10.

5. Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan tod.eta, että le.ikiIla koulutusasteilla ollaan kiinnos-

tuneita kieltenopetuksen tavoitteiden kehittdmisestä, koska nykyinen tavoiteku-

vaus koetaan epätyydyttäväksi. Varsin suuri yksirnielisyys vallitsee siitä, mi-

ten tavoitteiden määrittelystrategian tulisi ed.etä. 0n myös entistä selvenmin

tiedostettu, että kieltenopetuksen tavoitteid.en määrittelyssä tarvitaan useiden

eri tieteenalojen myötävaikutusta ja näin ol1en ns. tieteidenvä1istå Iä.hestymis-

tapaa.

Useimmat tähänastiset yritykset ovat kuitenkin usein jääneet liian yleisik-
si, jotta ne selkeästi ohjaisivat opetusta tavoitteiden suuntaisesti. Tavoitteet

eivät nykyisellään myöskään anna riittävän yksiselitteisesti viitteitä oppimate-
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riaalien valinnalle tai l-aad.innaIle. fulosten evaluointi on nyös epävarmal-
Ia pohjallao kun tavoitteisto ei ole riittävän tarkka. Toisaalta on tod.et-
tavissa, että esitetyt tavoiteluokitukset ovat usein joustemattomia: ne si-
sä1tävät tietyn luokitr:ksen, joka sopii vain jonkun tietyn kurssin tavoite-
kuvaukseen, mutta eivät anna riittävä,ä viitekehystä yleiseen tavoitekuvauk-
seen.

Seuraavassa tavoitekuvausmallissa on 1ähinnä pyritty kartoittamaan mah-

dollisimman tarkasti ne tekijåt, jotka on otettava huomioon rnääriteltäessä
kurs s ikohtai si a vie stintätehtåvi ä.


