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OPPILAALLE VIERAIDEN KIELTEN OPETUKSEN
E RIYTTÄUI NEN

Osio 4:
Opetuksen eriyttäminen saman opetustyhmän
puitteissa

Osio :

Tukiopetuksen tarve ja järjestelyt oppilaalle vie-
raissa kielissä

Osio 1

PERUSKOULUN KIELIOHJELMA

Lue, mitä POPS-70 opas n:ossa J Vieraat kie-
let on sivuilla 7-L5 esitetty peruskoulun kie-
liohjelmasta ja siihen liittyvistä eriyttämisrat-
kaisuista.
Seuraavassa tiivistelmänä eräitä keskeisiä, ni-
menomaan eriyttämiseen liittyviä näkökohtia:

Ensitntnähten oppilaalle aieras kieli

Ala-ttste (luokat III---'VI )

- 
opiskelu tapahtuu heterogeenisissä ryhmissä

- 
oppilaiden väliset erot kasvavat opiskelun
edistyessä, erityisesti V ja VI luokalla on
havaittavissa huomattavia eroja

- erilainen omaksumiskyky otetaan huomioon
a. opetusryhmän puitteissa tapahtuvin jär-

jestelyin
b. tukiopetuksen avulla

-_ 41y41 poikkeustapauksessa oppilas voidaan
vapatrttaa kielenopiskelusta (katso lähem-
min osio J )

Osio 3: Yläaste (luokat VII-IX)
Opinto-ohjelman valinta, tarkistus ja kielenopis kolme kurssia: yleiskurssi, keskikurssi, laaja
kelusta vapautuminen kurssi
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Tämän opintovfikon ja sen pohjalla toteutetta-
van koulutusjakson tavoitteena on perehdyttää

- opettaja oppilaalle vieraiden kielten opetuksen
eriyttämiseen, niin että hän pystyisi omassa ope-
tustyössään tehostamaan sekä opetusryhmän si-
säisesti että organisatorisin keinoin tapahtuvaa
eriyttämistä ja antamaan oppilaille sekä heidän
vanhemmilleen kurssivalinta ja I opinto-ohjelman
tarkistussuositukset oikein perr"rstein.

Seuraavat asiat edellytetään hallittavan:
Perustiedot opetuksen eriyttämisratkaisusta ja
niiden perusteista.

Lähdeteokset:

POPS I, ss. t33*157
POPS II, ss.129-1.31
Koskenniemi-Hälinen: Didaktiikka ss. l"Ll"-
118

Lahdes: Peruskoulun opetusoppi, ss. 128-145
POPS-70 opas 3 Vieraat kielet, erityisesti sivut

_ /-B

5lsåIto:

Osio 1:

Peruskoulun kieliohjelma

Osio 2:
Voivatlio kaikki oppia viraita kieliä?



- kursseille on yhteistä:
._ 56manksskinen opPiaines
-_ rinnakkain tapahtuva eteneminen niin

pitkälle toteutettuna lcuin mahdollista

- 
Kurssit eroavat toisistaan:

- 
oppimäärän laajuuden perusteella

- 
r,äätimustason perusteella samankin op-

oiaineksen ollessa kyseessä

- 
,it.rr, että keskikurisilla ja etenkin laa'
jalla kurssilla kiinnitetään enemmän kuin
yleiskurssilla huomiota ekstensiiviseen
iukutapaan ja kielen kirjalliseen tuotta-
miseen

yleiskurssille ominaisia piirteitä :

- 
oppilaat ovat lyhytjänteisiä

- 
käitaamiseen on käytettävä runsaasti ai-

kaa

- 
pääpaino suullisella, käytännön tilantei-
iiln liittyvällä kielenkäytöllä

- 
kaksiläkiyjärjestelmä sopii vain harvoille
yleiskursiilaisille: työskentely tapahtuu
tuntien aikana

- 
keskikurssille ominaisia piirteitär

- 'oppilasaines 
on varsin heterogeeninen:

oÅä tn bhes laaian rkutssin opiskelijoi-
den luokkaa, osä lähes yleiskurssilaisia

- 
edellisestä seikasta johtuen tarvitaan ope-

tusryhmän sisäistä eriyttämistä enem-

män kuin yleiskutssilla

- 
tinnakkain eteneminen laaian kurssin
kanssa tärkeää

- 
laajalle kurssille ominaisia piiteitä:

- 
tarkoitettu kielellisesti lahjakkaille op-

pilaille

- 
åik"in koostunut laaian kurssin ryhmä
voi käsitellä huomattavasti laajemman
oppiaineksen kuin keskikurssi
ekitensiivisen tekstinkäsittelyn osuus

ftlnsas

Toinen opPilaalle uieras kieli

- 
kaksi erilaajuista, tuntimääriltään erilaista
kurssia: lybyt kurssi ia pitkä kurssi

- 
ominaisia piirteitä:

- 
opiskelussa eteneminen nopeahkoa
(-"puskuri,kieli" aubtaa, opiskelu keskit-
tynyt kolmeen vuoteen)

- 
I-kielessä heikomminkin menestyneet
oppilaat varsin aktiivisia toisen kielen
opiskelussa

2

- 
VII luokalla etenemisnopeuden tulisi
olla suunnilleen sama lyhyellä ia pitkäIlä
kurssilla vaihtomahdollisuuden turvaa-
miseksi

-. suullinen kausi voi olla varsin lyhyt

- 
kirjoittamaan voidaan ryhtyä miltei sa-

manaikaisesti lukemisen kanssa

- 
lyhyen kielen opetus varsinkin VIII ja

IX luokalla saman tapaista kuin ensimmäi-
sen kielen yleiskurssilla

Kolrnas oppilaalle aieras kieli

- 
valinnaisaine

- 
tarkoitettu oppilaille, jotka opiskelevat en'
simmäisen kiälen keskikurssia tai laajaa
kurssia ia toisen kielen pitkää kurssia

- 
sopii kielellisesti lahjakkaille, joilta riittää
kykyä ja harrastusta kolmen kielen opiske-
luun peruskouluasteella

- 
kolmannen kielen kurssi on johdantokurs-

sin luontoinen: kielen alkeiden oppiminen
ja hartastuksen herä,ttämi'nen tärkeämpää
kuin laajojen tieto;en saaminen

- 
kolmannen kielen kutssin tulee niveltyä lu-
kion lyhyen kielen opiskeluun

t-
osio2 +(
VOIVATKO KAIKKI OPPIA VIERAITA
KIELIÄ?

Oooilaalle vieraat kielet ovat kahdessa suhteessa

erikoirar.*assa peruskoulun aineiden joukossa:

- 
kielet kr"ruluvat aineisiin, joissa on yläas-

teella eritasokurssit

- 
oppilas voidaan vepauttaa kielten opiske-
lusta

1. Matemaattisissa aineissa on organisatorinen
eriyttämisratkaisu toteutettu yläasteella,
mutta matemaattisten aineiden opiskelusta
oppilas ei voi vapautua, vapautumatta sa-

malla lcoko oppiveh,'ollisuuden suorittami-
sesta.

2. Oppilas voidaan ruumiinvamman perusteella
vapalttaa liikunnan opetuksesta, mutta or-
gairisatorista tasoryhmitystä ei liikunnassa
ole.

Voidaan siis todeta, että kielten osalta organi-
satorinen eriyttäminen on viety pitemmälle kuin
muissa aineissa. Mistä kielten erikoisasema joh-

tuu ja onko sille riittävästi perusteita?



Ajatus siitä, että koko ikäluokka opiskelee vre-
rasta kieltä tai peräti kahta kieltä, on suhteel-
lisen uusi. Kielet ovat petinteellisesti olleet ns.
nelosaineita, monille oppilaille pahin kompastus-
kivi. Tämä johtuu useista tekijöistä, kuten

-_ kielet kuuluvat aineisiin, joissa ainakin kes-
keisin aikaisemmin opituista on hallittava,
jotta opistrrelua voitaisiin menestyksellisesti
jatkaa ( sekä edistyminen että vaikeudet ku-
muloituvat)

- kielet kuuluvat niihin aineisiin, joissa ta-
voitteena on selvästi taidon saawrttaminen

- 
kielten menestyksellinen opiskelu vaatii
useimmilta oppilailta työtä myös kouluajan
jälkeen: muistiin painamista ja harjoittelua

Jos edellä esitetyt toteamukset hyväksytään, voi-
laan todeta, että osa kielten mainee$ta ns' vai-

-,ieina aineina johtuu kielten erityisluonteesta.
Kaikkia epäonnistumisia ei kuitenkaan voida se-

littää tällå perusteella: tunnustetaanhan mate-
maattiset aineet vielä vaikeammaksi kuin kie-
let, ja kuitenkin kouluissa on maternaattisissa
aineissa hylkäysprosentti huomattavasti alhai-
sempi kuin kielissä. Voidaankin väittää, että osa
kielten opiskelussa tapahtuvista epäonnistumi-
sista johtuu asenteista: oppilaiden, vanhempien
ja opettajien asenteista. Seuraavassa eräitä ylei-
sesti esitettyjå våitteitå epäonnistumisen syistä:

I. "Oppilaat eir'ät tienneet juuri mitään, kun
he tulivat minun luokkaani. He eivät osaa
opiskella. He eivät edes kunnoila asaa omaa
äidinkieltäkään. Subjekti ja objekti ovat täy-
sin tuntemattomia. Monet eivät osaa edes

kirjoittaa omaa nimeään."

Tämä väite sa^ttaa pitää osittain paikkansa,
mutta opettajan tehtäviin kuuluu hryäksyä op'

ilasjoukko sellaisenaan - 
vahvqinq ja heik-

-r<oine puolineen 
- 

ja ohjata heitä kohti tavoit-
teita.

2. "Useimmilta oppilailta puuttuu täysin kie-
lellinen lahjakkuus. Heillä ei ole lainkaan
sellaisia taipumuksia, foita vieraiden kiel-
ten opiskelu edellyttää."

Tämä väite saatt^a myös osittain pitää paik-
kansa, mutta sen hyväksyminen on helppo rat-
kaisu: ei ole kenekään syy, että Matti ja Maija
eivät opi vierasta kieltä, heillä ei yksinkertai-
sesti ole riittäviä edellytyksiä siihen. Epäonnis-
turninen on alusta alkaen väistämätön.
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3. "Ädonilla oppilailla ei ole mitään motivaa-
tiota opiskella vieraita kieliä. He eivät joudu
missään kosketuksiin vieraan kielen kanssa.
N{onien oppilaiden vanhemmat suhtautuvat
välinpitämättömästi tai kielteisesti vieraiden
lcielten opiskeluun."

Tämäkin väite pitää varmasti osittain paik-
kansa. Ongelmana onkin pohtia, miten oppilai
den ja heidän vanhempiensa asenteita voidaan
muuttaa myönteiseksi kielten opiskelua kohtaan.

4. "Oppilaat eivät ole oppineet kyllin hyvin
vieiasta kieltä, koska nykyinen kielenope-
tusmenetelmä on tehoton. Jos opetettaisiin
menetelmän X mukaisesti, tulokset olisivat
aivan toista luokkaa."

Näin on ilmeisesti aina sanottu. Kuitenkin me-
netelmä on vain yksi tekijä oppimisessa. Osa
oppilaista on aina oppinut, oli menetelmä mil-
lainen tahansa, mutia suurin osa on aina epä-
onnistunnt enemmän tai vähemrnän, oli metodi
mikä tahansa. Menetelmiä voidaan ja tulee aina
parantaa, mutta epäilemättä kieltä voidaan op-
pia usealla eri tavail.a, on useita hyviä tapoja
opettaa ja opiskella vieraita kieliä.
Voidaan ehkä väittää, että asenteet eivät vaikuta
oppimistuloksiin. Tutkimukset puhuvat kuiten-
kin toista kieltä; ennakkoasennoituminen on
usein "itsensä toteuttava odotus."

l. Tutkijat Rosendahl ja Jacobsen v. L96B ja
Burstall v. 1970 kertoivat erään Kalifornian
Ieansakoulun opettajille, että muutamat op-
pilaat tulisivat todennäköisesti parantamaan
suorituksiaan huomattavasti. He petustivat
odotuksensa pitämäänsä uudentyyppiseen
prognostiseen kokeeseen. Todellisuudessa pi-
detty koe ei ollut luonteeltaan prognostinen
ja ilmoitetut "kirijät" valittiin satunnaisesti
oppilaiclen joukosta. Jälkimittaus osoitti,
että "kirijät" menestyivät uusintamittauk-
sessa merkittävästi paremmin kuin aikai-
semrnassa mittauksessa. Oletettavasti opet-
tajat olivat jollain tavalla antaneet ko. las-
ten ymmärtää, ettå he odottivat heiltä pa-
rempaa suoritusta ja tulos vastasi odotuk-
sia.

2. I-aajassa ranskan kielen opetuksen kokei-
lussa Englannin kansakouluissa havaittiin,
että koulun johtajan asennoituminen rans-
kan kielen opiskeluun oli selvästi yhteydessä
oppilaiden suoritustasoon siten, että koko
ikäluokan ranskan opiskeluun myön-
teisesti suhtautuvien johtajien kouluissa



koko ikäluokan suoritustaso oli merkittä-
västi parempi kuin sellaisissa kouluissa,
joissa johtaja suhtautui epäillen koko ikä-
luokan kielenopiskeluun. On huomattava,
että tulos ei koskenut vain heiliommin me-
nestyviä oppilaita, vaan koko ikäluokkaa.

Edellä esitetyn perusteella hetää kysymys: "Mil-
laisia tuloksia saavutettaisiin vieraiden kielten
opiskelussa, jos opettajat odottaisivat kaikkien
oppilaiden oppivan vierasta kieltä ja jos oppi
iaat, heidän vanhempansa ja heidän toveripii
rinsä odottaisivat samaa?" Tuloksena olisi il-
meisesti oppimisen tuntuva parantuminen.

On päästävä pois noidankehästä, jossa 1ähtökoh-
tana on varauksellinen asenne:

oma, vanhempien ja opettajien epäilevä asen-
noituminen kielen oppimismahdollisuuksiin -+
päonnistr-rminen -e motivaation lasku --+ it-

- setunnon heikkeneminen --.> uusi epäonnistumi-
nen.

Lähtökohtana tulisi olla myönteinen ennakko-
asenne ja sitä tulisi vahvistaa myönteisillä op-
pimiskokemuksilla:
oma, vanhempien ja opettajan varaukseton asen-
noituminen kielen oppimismahdollisuuksiin -+
oikein järjestetyt oppimis- ja arviointitilanteet
+ onnistuminen -> motivaation kasvu + terve
itseluottamus --> parantunut suoritus:

Tehtävä 1:

Esittäkää usein kuulemianne väittämiä kielten
opiskelun vaikeudesta ja pyrkikää päättelemään,
missä määrin näissä väittämissä on kyse asen-
teista, missä määrin tutkitusta tiedosta.

Tehtåvä 2t

Kun peruskoulun kaikille yhteisiin aineisiin kuu-
ru kaksi oppilaalle vierasta kieltä, mitä olisi

*tehtävä ja tehtävissä, ettå a) opettajien b) oppi
laiden ja c) huoltajien asenteet saataisiin sellai-
siksi, että tämä peruskoulun kieliohjelma voi
taisiin tunnustaa ,vhtä luonnolliseksi kuin muu-
kin peruskoulun opetusohjelma?

Osio 3

TARKISTUS IA KIELENOPISKELUSTA
KIELEN OPINTO-OHJELMAN VALINTA,
VAPAUTTAMINEN

Lue, mitii POPS-70 opas Ir:ossil 3 on ss. 15--19
esitetty opinto"ohjelman valinnasta, tarkistuk-
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sesta ja oppilaan vapalrttamisesta kielenopiske-
lusta.
Opinto-ohjelman valinta I'läasteelle siirryttäessä
on hyvin tärkeä toimenpide sekä oppilaan että
koulun kannalta; tarkoin harkittu, oikein peru$-
tein suoritettu kurssin valinta antaa oppilaalle
mahdollisuuden opiskella kieltä edellytystensä
mukaisesti, ,koulun oikea kurssin valinta säästää
kurssin vaihdon aiheuttamilta, usein hankalilta
toirnenpiteltä, 1a opettajan sekä muiden oppilai
den kannalta on vatsin tärkeää, että kussakin
tasokutssiryhmässä on oppilaita, joilla on edel-
l)'tykret ju.uri ko. oppimäärän opiskeluun.
Kurssin valiutaan tulisi ratkaisevasti vaikuttaa
oppilaasta saatujen tietojen, joita ovat:

- 
systemaattinen oppilastarkkailu

- 
oppilaan yleinen koulumenestys

- 
opppilaan menestyminen kielenopiskelussa

- 
ku.nnan yhteisten lcokeiden tulol<set

- 
mahdollisten valta'kunnallisten, kokeiden tu-
lokset

Näiden tietojen perusteella annetaan kurssiua-
lintasztositus, jota annettaessa kielen ohjaavan
opettajan, muiden kielenopettajien, luokanopet-
tajien ja opinto-ohjaajan tulisi olla kiinteässä
yhteistyössä. Kirjalliseen suositukseen tulisi liit-
tyä vanhempien suullinen informointi kaikilla
niillä ala-asteen kouluilla, joista oppilaita siir-
tyy yläasteelle. Tämä informaatio ei voi olla
liian perusteellista.

Kurssivalintasuositusta annettaessa tulisi pitää
silmällä sitä, että koko ikäluokan jakautuminen
eri kursseille suurin piirtein noudattaisi POPS-
opas n:o 3:n ss. 9 ja 12 mainittuja prosentuaa-
iisia jakautumia. Peruskoulukokeilu on osoitta-
nut, että tuntimäärien ollessa nykyiset voi suu-
rin piirtein mainituissa ra;'oissa oleva osa ikä-
luokkaa menestyksellisesti opiskella erilaajuisia
kursseja. Liian rohkea kurssivalinta ei ole oikea
ratkaisu yksityisen oppilaan, hänen tovereidensa
eikä koulun kannalta.
Sama koskee tietysti myös tarpeettoman hel-
pon kurssin valitsemista, mikä kuitenkin on har-
vinaisempaa.

Suo,situs/ten perusteella uanbemrnat suo'rittaaat
ualinnan. Koulun tehtävänä on hankkia mahdol-
lisimman paljon luotettavia tietoja oppilaan kie-
lenopiskeluedellytyksistä ja niiden perusteella
suositella hänelle todennäköisimmin sopivaa
kurssia. Ratkaisu on kwitenkin oppilaarc huol-
taiien tehtäuä. Ilmeisen virheellisen lrurssi-
valinnan 'kyseessä ollen voidaan ja on aiheel-



listakin vielä neuvotella vanhernpien [<anssa,
mutta mikäli he pysyvät valinnassaan, on oppi-
laan saatava aloittaa kielen opiskelu hänelle va-
litulla kurssilla, vaikka se koulun edustajien kä-
sityksen mukaan olisi hänelle joko liian vaikea
'tai tarpeettoman hetppo. Vasta kun titttävää
nayttöä on kertynyt kutssivalinnan virheellisyy-
destä, tr<oulu voi vaihtaa oppilaan hänelle sopi-
vammalle kurssille. Minimiailcana on tällaisen tie-
don saamiseen yleensä pidettävä yhtä luku-
kautta, ellei vanhempien kanssa voida asiasta
sopia ja ryhmien måfuäå muuttamatta oppilasta
siirtää toiselle tasokurssille.
Toisen oppilaalle uieraan kielen valinnassa pä-
tevät samat periaatteet mitä edellä on todettu
ensimmäisen kielen valinnan osalta. Kun kutssi-
valinta kuitenkin joudutaan suorittamaan ennen
kuin kielen opiskelu on alkanutkaan, ei perus-

)ena tietenkään voida käyttää menestymistä toi-
'-sen kielen opinnoissa. Sen sijaan yleinen koulu-

menestys ja menestyminen ensimmäisen kielen
opinnoissa näyttävät ant^van varsin hyvän ja pi-
tävän pohjan toisen kielen kurssivalintasuosi-
tuksille.

Kielen o pin t o-o b j elrn an t ar kis ta s

Lue, mitä peruskouluasetuksen 24 S:n 2 mo-
mentissa sarrotaan opinto-,orhielman tarkistuk-
sesta.

Opinto-ohjelman tarkistuksen syynä voi olla
joko selvästi liian vaativa tai helppo oppimäärä.
Edellisessä tapauksessa tulisi olla näyttöä siitä,
että optrritras ei tu*iopetuksenkaan tuwin pysty
tlydyttävästi menes,tymään valitu,lla kurssilla.
Kaikkein kiireellisimpiä kurssiohjelmien tarkis-
tustapauksia wat oppilaiden siirlot helpommalta
v^ativamm lle kurssille. Tällaisia esiintyy var-
sinkin VII luokalla. Mitä pitemmälle opiskelu

r edistynyt, sitä vaikeampaa oppilaan on siir-'7yä vaativammalle kurssille, vaikka hänellä
muutoin olisikin riittävät edellytykset vaati-
vammalla kurssilla opiskeluun.

Erityisen kiireellisiä ovat siirrot yleiskurssilta
keskikurssille ensimmäisessä kielessä ja lyhyeltä
kurssilta pitkälle kurssille toisessa kielessä, koska
kummassakin tapauksessa jatko-opintomahdolli
suudet (esim. lukioon pääsy) riippuvat valitusta
kurssista. Helpommalta vaikeammalle kurssille
siitoa on siis syytä kiirehtiä oppilaan edun ta-
kia. Aivan samasta syystä kannattaa katlctta
vaikka hieman hidastellen oppilaan siirtoa vaa-
tivammalta kurssilta helpommalle varsinkin kes-

2 t784/72

5

kikurssilta yleiskurssille ensimmäisessä kielessä
ja pitkältä kurssilta lyhyelle kurssiile toisessa
kielessä.

Kiel t e nop is kelu s t a u apaut utn in e n

Lue, mitä peruskouluasetuksen 24 S:ssä on sa-
nottu oppila^n v^pauttamisesta kielten opiske-
lusta.
Vapauttamista kielten opiskelusta on pidettävä
poikkeustoimenpiteenä, mitä tulisi välttää niin
pitkälle kuin mahdollista. Peruskoulukokeilussa
on todettu, että opettaiien perehtyessä eriyttä-
miseen, ja oppimismateriaalin kehittyessä yhä
pienempi osa oppilaista edistyy kielessä niin hei-
kosti, että vapauttaminen olisi mielekästä. Esim.
syksyllä 1"97 t oli ko,keiluperuslcoulujen yläastei-
den oppilaista vain 4 Vo vapattettu ensimmäi-
sen ja 8 7o toisen kielen opiskelusta.

Tehtävä 1:

Miten kunnassanne (yläasteen piirissä) on in-
formoitu huoltajia kielten kurssivalinnoista?
Mitä puutteellisuuksia tässä informoinnissa
mahdollisesti on? Miten informaatiota voitai-
siin tehostaa? Onko havaittavissa eroja kou-
lupiirien välilla ja mistä ne mahdollisesti joh-
tuvat?

lefrtava Zi

Ottakaa selvää kielenopetuksesta vapauttamis-
tilanteesta kunnassanne. Eri koulujen opetta-
jat voivat selvittää oman koulunsa tilanteen.

Jos vapauttamisia on tapahtunut:

- 
mitkä ovat olleet syyt eri tapauksissa?

- 
onko eri koulujen välillä eroja ja mistä ne
voivat johtua?

- 
onko havaittavissa vapauttamispainetta niin,
että perusteet eivät ole kovin pitävät?

Jos vapauttamisia ei ole suoritettu:

- 
mitä voitaisiin ja tulisi tehdä, että kielessä

hitaimmin edistyvät oppilaat saisivat nykyistä
enemmän "irti" kielenopiskelusta?

Tehtävä 3: (,kunnille, joissa toi,rnii tai aJL<aa

toirmintansa yläaste)

Miten huoltajat ovat valinneet erilaajuisia kurs-
seja VI luokan oppilaille VII luokkaa silmällä
pitäen? Miten l<urssiva,linnat suhta'utuvat rvalta-



kunnalliseen suosi,tuks,een? Jos ero on huomat-
tava, pohtikaa sen syitd ja pyrkikää tekemään
korjausehdotus. Onko eri koulupiirien välillä
ercja ja mistä ne voivat johtua?
Yläaste: Olisiko aiheellista suorittaa joitakin
vaihtoehtoja kurssilta toiselle? Onko tämä mah-
dollista kesken lukuvuoden opetusryhmien koot
huomioon ottaen? Miten kurssivaihtoja voitai-
siin valmistella?

Osio 4
OPETUKSEN ERIYTTÄMII\TEN SAMAN
OPETUSRYHMÄN PUITTEISSA

Peruskoulun ala-asteella opetetaan ensimmästä
kieltä heterogeenisissa luokissa. Vaikka yläas-
teella onkin tasoryhmitys, ovat opetusryhmät

rrsin suurissa määtin kielenoppimisedellytyk-
xrltään erilaisia.
Seuraavassa tarkasteiemme erii/ttämismahdolli
suuksia pitäen silmäIlä peruskoulun kielenope-
tuksen tavoitteita, jotka ovat:

1. puheen ymmätäminen
2. puheen tuottaminen
3. tekstin ymmärtäminen
4. kirjoitetun tuottaminen

i. Puheen ytnntärtäminen an ala-asteen ensim-
mäinen tavoite. Opetuksen on otrtava hyvin
havainnollista ja havainnollisuuden mahdol-
lisimman yksiselitteistä, iotta oppilas ei
erehtyisi sanojen merkityksestä. Mitä pi
temmälle oppimisessa edistytään, sitä suu-
remmaksi tulevat etot sanavafaston laaiuu-
dessa. Immanentista kertauksesta huolimatta
heikompimuististen sanavarasto jää pienem-
mäksi kuin toisten. Se keskittyy lähinnä
konkreettisiin käslcyihin ja muihin tavalli-
simpiin asioihin. Kuitenkin opettaja voi ope-
tukseensa ja äänitteisiin silloin tällöin sisäl-
lyttää uusia sanoja, jotka lahjakkaimmat voi-
vat yhteydesta ymmfutaa ja omaksua käyt-
töönsäkin. Oppilaiden välillä on myös suuria
eroja kielen ymmärtämisessä, mutta heitä on
totutettava kuulemaan mies-, nais- ja lapsi-
ääniä oman opetta;ian äänen lisäksi.

2. Pabeen taottamisessa erat ovat suuret joh-
tuen paljolti sanojen ja rakenteiden hallin-
nasta sekä jonkin verran oppilaan arkuu-
desta tai rohkeudesta.

a) Opetuskeskustelussa opettaja suuntaa kysy-
myksensä ottaen huomioon kunkin oppilaan
kyvyt pitäen täten jokaisen motivaation vi-

1' +'
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reillä. Kuorovastauksissa koko luokka pää-
see mukaan, nopeimpien ja taitavimpien op-
piiaiden puhuminen tavallaan tukee arim-
pien ilmaisua.
Keskusteltaessa tai kerrotiaessa luetusta, ku-
vasta tai kuvasarjasta tai drama,tisoin'titilan-
teestå kukin oppilas voi osallistua taitonsa
mukaan 

- 
hitaasti edistyvä oppilas voi tyy-

tyä yksinkertaiseen muuttaman sanan ilmai-
suun kun taas kieleliisesti lahjakkaampi voi
kdtyttä,å tunsasta sanavarastoaan ja monimut-
kaisempia rakenteita.
Ryhmäkeskustelut pienissä ryhmissä yleeosä
miellyttävät op,pilaita. Opettajan on valvot-
tav^, että keskustelukumppanit s'opivat toi-
,silleen myös kielellisiltä suorituksiltaan.
Dramatisointi viehättää useimpia ala-as'teen
oppilaita. Kielellisesti lahjakkaan oppilaan
vieraan kielen käyttö dramatisointitilan-
teissa voi olla hyvinkin monipuolista. Hi-
taammin edistyr'ä oppilas voi kokea onnis-
tuvansa vaatimaitomamman ilmaisun puit-
teissa.

Lauluja, leikkejä ja kilpailuja tulee ala-as-
teen opetukseen sisältyä tunsaasti. Lahjak-
kaimmat oppivat mielellään laulun sanoja,
nrusiikki taas saattaa miellyttää niitäkin,
joille kieli sinänsä tuottaa vaikeuksia. Näin
laulut, leikit ja kilpailut saattavat innostaa
oppilasta siihenkin, minkä hän kokee vai-
keampana.

Lue ttrn ),ft/ ruärt ä inineft

Oppikirjan perustekstin ymmärtäminen on
välttämätöntä jokaiselle. Opettaja kontrolloi
kysymyksiilään, että heikoimmatkin ovat
asian ymmärtäneet. Oppikirjoitta oleviin
"ylimääräisiin" lukukappaieisiin nopeimmat
oppilaat voivat tLrtustua itsenäisesti, hi-
taammin työskentelevien opetellessa perus-
kurssin asioita.
Opetuksen edistyessä oppilaat ohjataan käyt-
tämään sekä oppikirjan sanastoa ettii sana-
kirjoja, jolloin oppilaat voivat joko itsenäi
sesti tai opettajan ohjaamina lukea oheis-
lukeniistoja, tutkia aineistoa raporttia varten
tai jopa ryhtyä kirjeenvaihtoon ulkomaalai-
sen kanssa.
Oppiiaat muodostavat erilaisten pelien, dril-
likorttien tai -taulujen virkkeen osista tai
kysymys-vastauspareista mielekkäitä kielel-
lisiä kokonaisuuksia. He voivat tarkistaa joko
itse tai ryhmissä 

- 
leinsri toistaan aut'taen

b)

c)

d)

e)

3.

a)

b)

c)



d)

- työnsä tuloksen, koska usein tehtävän
oikea ratkaisu selviää kortin toiselta puo'
len tai kuviomallista. Tällaisessa työskente-
lyssä tulevat nopeuserot näkyviin-
Monivalintatehtävissä, joita voidaan käyt-
tää myös koemuotona, oppilaan on ymmär'
rettävi kirjoitettu teksti ja osattava vaiita
oikea vaihtoehto. f'ällainen tehtävä kontrol-
loi myös kuuliun ymmärtämistä, mikäli op'
pilas kuulee joko ääninauhalta tai opetta-
jan sanomatta kirjoitetut vaihtoehdot. Mo-
nivalintatehtäviä voidaan käyttä.ä harjoitus-
muotona, jossa jokainen etenee omaa vauh-
tiaan tai ratkaisut etsitään ryhmissä.

Kir j o i t e t wn kiel e n t ao t t am i s t a käy tetåån ala-

asteella pääasiassa harioittelurnuotona.
Läksyn kopiointi, työkirjatehtävät tai eti-
laiset täydennys- ja muunnostehtävät ovat
tavallisimpia kotitehtävinä. Tehtäviä antaes-
saan opettaia voi huomioida oppilaiden vä-
liset erot. Kotitehtävien suorittaminen voi-
daan aioittaa 1'o koulussa. Usein nopeirnmat
oppilaat ehtivä.t tehdä kaiken, kun taas hi-
taimmilie opettaian tai toisen oppilaan opas-
tuksella vasta sel./iää suoritusohje ja -malli.
Kuvien ja kuvasarjojen kirjallisessa selosta-
misessa lahjakkaimmat voivat {<ielenhallin-
tansa ja mielikuvituksensa avulla laatia
erinornaisia hertomuksia, toisten tprtyessä
vaatimattomampiin suorituksiin.
Reproduktiossa näyttelee muisti kielen hal-
linnan ohella hu'omaltavaa osaa.

Valraisse kirioitelrnissa oppilasta sitoo ai-

noårtaan hänen kielellinen ilmaisuvalmiu-
tensa. Tällaisessa harjoittelumuociossa, jota
käytetään pääasiassa peruskoutrun yläasteella,
tuievat oppiluiden väliset erot selvästi esille.

4.

Edellä mainitrit menettelytavat koskivat iähinnä
'rsilöllistä differentiaatiota. Peruskoulun kes-
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keisiä tavoitteita on oppilaan kehittäminen yh-
teisön jäseneksi. Eräs keino päämäärän saavut-
tamiseksi on ryhrniityö, jota voidaan myös kie'
len opetuksessa käyttää monella eri tavalla sekä

taso- että eritasorl;hmissä.
Lue, rnitä POPS-70 opas n:ossa J on sivulla 8

sanottu opetuksen eriyttämisestä saman opetus-
ryhmän puitteissa. Seuraavalla sivulla on vielä
piternmälle viety eriyttämisen malli.

! ehtava l:

a)

b)

Ntittr# ovat ne käytännön opetustiianteet, ioissa L J-
olette eniten havainueet eriyttämistarvetta? Mi *7 |
ten tässä opintovihkossa ja FOPS-oppaassa esi-
tettyjä eriyttämismalleja voitaisiin soveltaa ko.
tilanteisiin? Missä määrin eriyttäminen voitai-
siin hoitaa eriyttävän materiaalin turvin ja
minkä verran sitä kunnassaone on käytössä?
(Eriyttämisratka.isuia pohdittaessa on syytä en-
nakkoluulottornasti pyrkiä poikkeamiseen totu-
tusta kä)'tännöstä 

- 
kaikki opiskelevat samaa

- 
uuteen ratkaisuun, niin että vain osa tun-

nista on )'hteistä opiskelua ja muu eriytynyttä
opiskelua. )

Tehtävä 2: ('kunniile, 'joissa on yhdysluokkia)

Yhd;'sluoliissa tapaL"rtuva kielenopiskelu luo
ornan, ehkä kaiktrrein vaikeimman etiyttämison-
geknan.

I-ue, mitä POPS Il:ssa kohdassa 4.5.10 ss. 111

-132 
on sanottu kielen opetuksen jätjestärni-

scstii yhclysluolcassa.

Laatrl<aa )'hdessä joitakin eri iuokka-asteiCen tun-
tien olganisointimaileja pyrkien siihen, että
opettajan antama välitön opetus jaettaisirn te-
hökkaimalla tavalla eri opetusryhmien kesken ja
ns. hiljainen työskentely olisi muutakin kuin
hlljalsts tyosk?ntciya.

c)

d)



Pitkälle viety eriyttäminen saman pefusopetusryhmän puitteissa

ykslkkö 1

yksikkö 2

yhsildrö f

TAVOITTEET

avoltteiden
sitt.tai tav

OHJELX{OITU
LI SJiI{AR.JO ITUSYiG IKKÖYHTEII{A\I

OPBTUS

avoitteiden
esitt.tai'tav

YHTEINEI.I
OPETUS

(ohJe1n. )
sitt.tai tav

1TITEINEI{
OPETUS
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Osio 5

TI.]KIOPETUS OPPILAALLE VIERAISSA
KIELISSÄ

Tukiopetus on tarpeellista

- oppilaalle, joka ei ole riittävän hyvin pys-
tynyt omaksumaan uutta rakenneseikkaa

- 
oppilaalle, joka aikoo vaihtaa tai on vaihta-
nut tasokurssia (1'läasteelJa) ja tarvitsee oh-
jausta kurssien oppimäärän välisen eron
omaksumiseen

- 
oppilaalle, jo,ka on sairauden tai muun syyn
takia ollut poissa koulusta aikana, jolloin
on käsitelty sellaisia asioita, että niiden opet-
telu ilman tukiopetusta on vaikeaa

- 
oppilaalle, joka on unohtanut aikaisemmin
opetetusta niin paljon, että siitä on tuntu-

- 
vaa haittaa

- 
oppilaalle, joka siirtyy koulusta, jossa on
luettu eti kieliä, jossa kielten järjestys on
toinen tai tuntimäärä alhaisempi kuin
uudessa koulussa

- 
oppilaalle, joka on oppinut käsitellystä sa-

nastosta niin vähän, että tästä aiheutuu vai-
keuksia

- 
oppilaalle, joka silloin tällöin tarvitsee te-
hostettua opetusta, että voisi menestyä va-
litsemallaan kurssilla tai yleensä kielenopis-
kelussa

- 
oppilaalle, jolla on jatkuvasti oppimisvai-
keuksia niin, että hän vain tehostetun opis-
kelun turvin voi olia mukana kielenopiske-
lussa (tämä koskee erityisesti V ja VI luok-
kia sekä yläasteen yleiskurssia)

- 
oppilaalie, jolla on vai.keuksia kielen kirjal-
lisessa tuottamisessa tavoitteiden puitteissa

- oppiiaalle, joila tekstinymmärtämistaito on

- niin heikl<o, ertä tel$tin yhdessä käsittely
tuottna hänelle tuntuvir vaikeuksia

I

- oppilaalle, joka kielenkäyttöä haitteavan ar
kuuden tai muun syyn takia tarvitsee akti-
vointia ja motivointia pienryhmässä tai yk-
silöllisessä ohjauksessa.

Luettelo ja sen asiaj?irjestys pohjautuu tukiope-
tuksen tarpeessa täh?in mennessä saatuihin ko-
kemuksiin.

I ehtava l:
Miten tukiopetus on järjestetty kunnassanne?
Onko siinä kielten osalta havaittavissa joitakin
epäkohtia ja miten ne voitaisiin kofata?

Iehtava Z:

Tutkikaa luokka-asteittain, mikä osa oppiainel<-
sesta kaikkien oppilaiden tulisi hallita ainakin
välttävästi ja mitkä kohdat todennäköisesti tuot-
tavat joillekin oppilaiile vaikeuksia. Näiltä osin
on syytä varautua tukiopetuksen antamiseen.
Missä määrin on jo käytössänne tukiopetukseen
sopivaa matetiaalia ja mitä voitaisiin hankkia
lisää tai valmistaa itse, niin että opettajien vä-
lisen työnjaon avulla saataisiin sopivaa mate-
riaaiia ns. kurssin eri kohtia varten?

Iebtava ti
Tehkää selkoa tukiopetLrksessa liäyttämistänne
menetelmistä ja tekemistänne havainnoista eri
ratkaisujen käyttökelpoisuudesta. Verratkaa
käyttämiänne menettelytapoja ja pyrkikää ar-
vioimaan, mitkä eri opettajien tukiopetuksessa
käyttämät työtavat ovat kaikkein suositekavim-
pia vleisesti käytettäväksi.

lehtava 4:

Mi,tkä asiat tukiopetuksessa on syytä selostaa
äidin&ielellä? Mitkä asiat va^tivat harjoittelua
opiskeltavalla kielellä?


