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On monenlaisia tapoja ja

tyylejii oppia vieras kieli.
Meidiin ei kannata jahdata

yhtii parasta
'.

,  : '  '

- Opettajan rrrerkitys on
suuri kielenopetuksessa.
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Kielenopetuksessa
kirjallisuus on hankala
tapaus, rnutta sitii
tarvitaan-'silti. '
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-ii Opetuksessa kannattaa
aj atella vaihtoehtoja.

- Tuijotarnme liikaa
opetu s suunni-telrniin ja
oppirnateriaaleihin.

- Opetuksen tutkirninen
on tilrkeiiii.

TtrSOL: in kansainvalinen
kon{brenssi
. TESOL (Teaching of Englisli t0
Speakers of Other Languages) piti vii-

dennen toista vuosittaisen kansainvdlisen
konlerenssinsa Detroitissa 3. -8. maalis-
kuuta' tg8l. Kongressi oli mittasuhteil'
taan,mahtava. Osanottaj ia ol i  ehkd n.

3 000,.Yhteensi i  54 tyoryhmee tai kol lo-
kviota jiirjestett iin kah t ena ensimmhise-
nd phivi ind ennen varsinaista kokousta.
Yhdeksiin Special, Interest Group-ryh-
mzi?i (esim. Applied Lin.guistics, English

as a Second Language in Elementary
School) pit i  istuntojajoka pl i iv i i .  Konfe-
renssin alettua pidett i in kuusi yleisesi-
te lmid.  ja  n i iden j i i l keen o l i  l0 -15 r in-
nakkaisohjelmaa 6-8 kertaa pi ivdssd.
Konferenssin tarjontaa kuvastaa se, ettd
oh,i&a kattaa n. 50 sivua ja esitelmien
va.laan sivun rnittaiset tiivistelrnit n. 300
kirj an sivua, Sellaisesta ylitsevu:ptavasta
tarjonnasta ol i  vaikea val i taja luonnoll i -
sesti kongressiselostus on hyvin valikoi-
va. 
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Valppaasti ja vailla
ennakkoklisityksiii

Konl 'erenssin teemana ol i  rrCelebra-
tion of Languagc>. Ensim md.isen yleisesi-
tyksen piti Earl ,\terick (Foreign Service
Insti tute). Esitelmdn nimeni ol i  >'Learn-
ing a Foreign Language: The Natural
Ways". Stevick selosti  erditd tapaus-
tutkimuksia, - joissa hin ol i  haastatel lut
hyviksi kielenoppijoiksi todettuja aikui-
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sia. Jokainen piti omaa oppirnistyyliiiiin
aivan nltronnoll isenan ja ihmettel i  suu-
resti voiko kukaan oppia kieltli milliii in
rnuul la taval la. Stevick totesi,  ettd. on
hyvin monenlaisia tapoja ja tyytej: i
oppia vieras kiel i .  Meidi in ei kannata
jahdata yhtl i  parasta tapaa, vaan seu-
rata yksi loiden kielenoppimisen edisty-
rnistzi k:iyttiien hyviiksi ernpaattista in-
tuitiotamrne, tarkastella kielenoppimis-
ta valppaasti  ja vai l la ennakkoki isi tyk-
si i i  (with an empty mind and open eyes).
Stevick on hskett i i in . iulkaissut uuden
kirjan >T'eaching Languages: A Way
and Ways", joka tiiydentziii hanen aikai-
sempaa, mielesthni erittziin hyviii kirjaa
nMemory, Meaning and Methodo.
Molemmat on julkaissut Newbu ry House.

Konstrastiivista tutkirnusta
tarvitaan

Toisessa vleisesitelmd.ssh >That
WHAT of Second Language Acquisi-
tion>> Diane Larsen-Freeman (School of In-
ternational Training) esit t i  perusteel l i -
sen katsauksen kommunikat i iv isen
kompetenssin kisitteeseen ja vieraan
kielen oppimista koskevaan viimeaikai-
seen tutkimukseen. Hdnen mukaansa
kommunikatiivisessa kompetenssissa on
otettava huomioon kielel l isen i lmaisun
muoto ja funktio seki sen asianmukai-
nen k?iytto sosiaalisessa kontekstissa.
Larsen-Freeman korosti, ettl tarvitaan
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kipe?ist i  kontrasti ivista tutkimusta, joka

kiisittelee puheakteja (esim. pyytami-
nen, anteeksipyytziminen, kutsun esit-
tiiminen) ja kielellisiii vuorovaikutus-
malleja eri kulttuureissa ja kielialueilla.
Ohimennen mainit takoon, etta tein sa-
manlaisen esityksen muutanra kuukausi
sit ten AFinLA: n I 0-vuotissymposiumis-
sa Jyviiskyliisszi.

Miiliriitietoinen j iirj estii-
toiminta on tiirkeiii

Kolmannen yleisesityksen piti TE-
SOL:in erova puheenjohtaja H. Dougtas

Brown (University of lllinois). ' Hdnen
teemanaan oli "TESOL in a Changing
World: The Challenge of Teacher Edu-
cation". EsitelrnAssddn Brown paino,tti
voimakkaasti opettajan merkitystii t<ie-
lenopetuksessa (The teacher is the:ena-
bler! korosti opettajalle asetettavia lu-
kuisia vaatimuksia ja vaati perus- ja-iat-
:kokoulutuksen tehostamista ja yhden-
mukaistamista. Tiimii on ymm?irrettii-
lla Vhdysvaltojen kaltaisessa maassa,
jossa on hyvin eritasoisia ja -laajuisia

opettajankoulutusohjelmia. Brown in*
nosti j?irjestclilin aktiivisuuteen, jotta

TE,SOL vaikuttaisi  taydel la painol la
lcielenopetusta koskeviin ratkaisuihin.
Myos j?irjeston sihteeri James A. -4latis
toi esil le av aj a is puheessaan miiiiriit ietoi-
sen toiminnan merkityksen, kun hin
pii2itti esitelm6nsii iskulauseeseen: "We

know where we are going and we know
how to get there." Brown on vastikiiiin
julkaissut kirjan ''Principles of Language
Learning and Teachingtt (Prentice--
Hall) ,  joka on hyvin ajan tasal la tutki-
muksen suhteen ja kir joi tettu selkedsti .
Kirja tulee epZiilemhtti olemaan merk-
kiteos alalla. , ,
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Oppikirjojen tekstit ovat
r<irjarHsl.itt"

Neljiinnen yleisesitelmln, joka: hur-
masi kuulijakunnan, piti Henr11 Wtddow-
son Lontoon yliopistosta. Hiinen teema-
naan oli ,rThe Relevance of Literature
to Language Teaching". Kirjallisuuden
asema on Widdowsonin mukaan kovasti
heikentynyt, koska se on todettu syylli-
seksi kahdessa keskeisesszi suhteessa: se ei
ole sopusoin nussa nykyisten hydtykoros-
teisten tavoitteiden kanssa eikh se edistr i
ko. tavoitteiden saavuttamista. Siitii ei

ole tavoitteeksi eike edes keinoksi. Kir-
jal l isuuden, etenkin runouden, tehti ivzi-
n: i  myos tutkimuksessa on l i ihinni nor-
mista poikkeavien kielellisen nlytteiden
tarjoaminen! Kielenopetuksessa kirjal-
lisuus on hankala tapaus, koska se rikkoo
kontrolloidun vaikeustasoprogression ja
koska siin?i esiintyy kieliopista poikke-
avia muotoja. Pedagogisen tuotantolin-
jan melussa kirjallisuuden humanisoiva
vaikutus ei tule kuuluville. Kuitenkin
Widdowsonin mukaan oppikirj an tekijiit
luovat oman kir jal l isuuden muodon.
Oppikirjojen teksiit ovat kirjallisuutta,
koska myds ne luovat oman ajallisen ja
paikallisen todellisuutensa, jolla, ej ole
mitd.in yhteyttii ulkoiseen todellisuu-
teen. Widdowsonin mielestii oppilaille ei
tulisi a*taa aina valmiiksi muokattua'
teksti6, koska heilla on iiidinkielenhal-
linnan perusteella kyky ja halu itse'lUo-
da merkitys kokonaisesitykse4. eik[ pel'
kiistii?in irrallisten lauseiden tasolla.
Kiel ioppia valaiseva teksri  esit thh kielen
s is tiis i rion gel m i a, m u t t a. kielt zi kd y tet tizin
luonnostaan kuvaamaan kielen ulkoisia
bngelmia. Tekstien val ikoint i  on edel-
leen tarpeen, sanloin niiden porf&ste-l
minen,  mut ta  a i to  k i r ja l l i suus on suos i -
teltavaa,-koska se edustaa kielen kiiytto;i
eik2i pelkiistiiiin oikeakielisyyttii (use-
usage). Widdowsonin kirjoia "Teaching
Languages as Communicationr ja >Ex-
plorations in Applied Linguistics" (Oxford
University Press) voi varauksetta suosi-
tel la kieltenopettaj i l le.
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Murre on' ryhrnllin kuulurnisen
syrnboli

Viidennen yleisesityksen piti Ctaudia
Mitchelt-Kernan UCLA:n yliopisrosta.
Hiin kiisitteli phiiasiassa mustan vii-
hemmiston kieleen (Black English) koh-
distuvia asenteita. Esitelmdsta kiivi ilnrri
standardivariantin l i iheinen yhteys yh*
teiskunnallisiin valtasuhteisiin. Vaikka
asenteet edel leen ovat valtaosin pres-
kript i iv isia, Black English ni ihdi i i in yhti i
ilmaisukykyisenri kielenii lcuin standar-
dienglantikin, ts. vihemmistrilapset ei-
viit ole luonnostaan kielellisesti vaiavai"
sia (language defrcit). Sosiaalisten mur-
teiden puhujille murre on ryhmziin kuu-
Iumisen ja keskinilisen solidaarisuuden
symboli. Black English onkin kokemassa
lisbiin tyviiii kielel listii loj aal isu ut ta si ten,

ettai neekerit eivdt automaattisesti yritii
p?iZist?i siiti eroon.

Yliisalaisin ja nurinniskoin

Kuudennen ja viimeisen yleisesityk-
sen pit i  TESOL:n uusi puheenjohtaja

Jahn F. Fanseloio (Teachers College, Co-
lumbia University). Esitelm?in aihe oli
"Upside Down and Inside Out". Hyvin
informaalisessa esityksessdiin Fanselow
painotti vaihtelevuuden merkitystii:
kannattaa ajatella vaihtoehtoja, vasta-
kohtia, toisia menetelrniii. Tiim?i ei ole
tarpeen siksi, ettb ne olisivat sinzinsd. pa-
rempia vaan siksi ett6 ne ovat erilaisia,
uusia mahdoll isuuksia. Sama rut i ini
k?i intyy i tseddn vastaan. Ihmisen ki ivt-
tiiytyminen. ei ole aina ennustettavis-
sa, se on joustavaa, kuten opetuksen-
kin tulisi olla. Jatkuva vaihtelu ei ole
eduksi, mutta sillo{n tSlltiin tapahtuva
vaihtelu on eduksi. Sivumennen mainit-
takoon, ettd tbmiin on todettu olevan
tarkkaavaisuuden siilymisen tiirkeitri
edellytyksid. Fanselow havainnollisti esi-
tyst2i in dioi l la, jotka vaihtelun vuoksi
hei jastett i in luokan takaseindl le! Eri i i is-
sd kuvassa, joka oli jostakin etelin maas.
ta, oli vettb niikyvissii. Hiin kysyi onko
kyseessd kuiva vai meirkd. kausi. Tata ei
kult tuuria tuntematon voinut t iet ld en-
nenkuin hdn niytt i  toisen kuvan, jossa
kaikki vesi ol i  poissa. Meidi in tul isi  tark-
kaitla ihmisten k?iyttiiytymistei eri tilan-
teissa ja katsoa mit i i  he tekevdt ja mit i i
he tekevit kielellii. Tarvitaan kuvailevaa
tietoa, ei aina heti  vertai levaa ja arvio-
vaa t ietoa (vrt.  Stevick).

Painopisteen tulee olla
rnetodologiassa

l l ' i lga Riuers esit tel i  TESOL:in ki lpai-
leva jiirjestrin ACTFL:n laarimaa kie-
lenopetuksen periaateohjelm aa, joka oli
kaiki l ta olennaisi l ta osin sopusoinnussa
Suomessa vr.lime aikoina k[ynnissei olleen
opetussuunnitelmatyon {mm. vasta val-
miiksi 'saadun VIKKE:n tarkistustyon)
kanssa. Toisaalta Ckristopher,Brumifit toi
esille niikemyksen, -iohon itse olin rnyos
pi i i i tynyt usean vuoden opetussuunnitel-
maty<in j?i lkeen: tui jotamme l i ikaa ope-
tussuunqitelmiin ja Brumfit in mukaan
myos oppimateriaaleihin. Kommunika-
tiivinen opetussuunnitelma ei ole kom-
munikati ivisen opetuksen tae kuten ei
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kiel iopi l l inen opetussuunnitelma ole ol lut
kommunikati ivisen metodologian ja

opetuksen este. Aikaisempi opetus ei ole
ol lut pelkdsthdn kiel iopi l l ista, vaan kom-
munikat i iv isuus tu l i  mukaan kuvaan
opetusmenete lmiss2 i  ja  opetusmenete l -
mii l l is issi i  ohje issa. Taten pelkzist izin
opetussuunni te lmi in  tu i jo t taminen an-
taa virheel l isen kuvan kielenopetuksen
historiasta. Painopisteen tulee ol la meto-
dologiassa, jota opettajat kontrol loivat,
e ikb opetussuunni te lmassa, . joka on ha l -
l inno l l inen apuv l l ine.  Teoree t t isen
tpuhtauden>> menet t imisen uhal lak in
on kdytettdvd sel laisia ki isi t tei td ja luo-
k i tuks ia ,  jo i l la  on se lvd yhteys opetuk-
seen j  a j  otka opettaj at ymmbrti ivi i t .  Ti i l -
l i i is ia teoreett isesti  episelvih mutta kdy-
tdnnon kannalta reievanttej a kategorioita
ovat  mm. kor rekt isuus ja  su juvuus,  Kor-

rektisuustyoskentelyn (accuracy work)
tarko i tuksena on o ike iden mal l ien es i t -
tdminen n i iden omaksumista  var ten.  Su-
juvuustyoskentelyn (f luency work) tar-
koituksena on auttaa oppilaita kziyttzi-
miin mahdoll isimman tehokkaasti  hy-
vhks i  opetet tua a inesta.  Brumf i t in  ja

Johnson in  k i r j a 'The  Commun ica t i ve
Approach to  Language Teaching (Ox-
ford University Press) on tutustumisen
arvo inen.  T ie t tdvbst i  Brumf i t  es i te lmoi
keszi l ld AFinLA:n kes;iseminaarissa.

Kiiyttiikiirnrne ornia
aivojarnrne!

Hajahuomioina mainit takoon, ett l
neurol ingvist i ikan kol lokviossa varoitet-
t i in voimakkaasti  uskomasta aivopuolis-
koja, lateral isoint ia jne. koskevi in popu-
laar ik i r jo i tuks i in .  A ivot  to imivat  o len-
naisesti  kokonaisuutena, ei i rral l is ina osi-
na.  K ie l tenopetuksessa e i  kannata s i is
tdssd vaiheessa perustaa suuria toiveita
eikd etenkidn metodologiaa aivojen ra-
kenteeseen ja  to imintaan.  Ni is t i i  e i  t ie -
deth todel l isuudessa pal joakaan. Kielten-
opettaj ien on siksi parasta ki ivtt i i i i  hy-
vd.ksi omia aivojaan kuin aivojal ,Stephen
Krashen i lmoitt i  uskovansa opetukseen,
koska se antaa er i ty , isest i  lapsuus idn s i -
vuut tanei l le  ymmdrret tdvdd k ie l ia inesta
(comprehens ib le  input ) ,  mi t6  Krashen
pit i?i  kiele noppimisen keskeisend edelly-
tyksend.  L i i t tyykohbn thmd to teamus
mitenkihn ajankohtaiseen tasokurssikes-
kusteluun? Sapir-Whorf in hypoteesi kie-
len va ikutuksesta a ja t te luun ja  havai tse-
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mlseen on selvlstr uudelleen nousemassa
etualal le. Suomea ol i  ki iytetty eraissh
tutkimuksessa vertai lukohtana hepreal-
le  ja  englanni l le .  Sanaston merk i tys td
korostett i in voimakkaasti ,  mikzi ol i  luon-
nol l isesti  miel lytt i ivzi kuul la, koska val i t-
s in  sen tu tk imuskohteekseni  muutama
vuos i  s i t ten,  s i l lb  p id in  s i td  suurest i  la i -
min lyotynh a lueena.  E ika mie l ly t tdv ien
vahvistusten rnaara tahan loppunut.
Ol ler in  tees i  k ie l i ta idon jakamat tomuu-
desta (teoksessa Languaee Tests at
School) ja inte grat i ivisen testauksen
edul l isuudesta sekd analyy t t isen (osata i -
to jen ja  e lement t ien)  mi t taamisen
harhasta, jota vastaan vi i l i t tom:ist i
re aeoin, ni iytt : izi  selvhsti  l i ioi tel lul ta.
Palmer ja Bachman osoittavat paikoin
Language Learn ing - lehdessd et ta  kay-
tetthessh kunnoll ista tutkimusmetodolo-
g iaa kommunikat i iv inen kompetenss i  e i
ndytd, olevan t i iysin unitaarinen kasite
ta i  i lmio .

Opettajan panos on tirkei

Kaiken ka ikk iaan vo i  todeta,  e t t i
kongressi korosti  voimakkaasti  opetta-
jan t irkeyttd, opetuksen - eik?i pelki is-
tzizin oppimisen tai omaksumisen - tut-
kimisen tdrkeyttd,,  opetusmetodologian
keskeisyyttd opetussuunnitelman r innal-
la, kr i i t t isyytt i i  yksipuol isia ni ikemyksid
ja dikotomioita vastaan. Arvelen, ettei
johdu pelkastaan ndkoharhasta tai yksi-
puol isesta val ikoinnista, etth kongressin
aikana tuoti in useasti  esi l le asioitaja tun-
temuksia, joi ta toin esi l le dskettdisessi
Tempuksen haastattatelussa. Haastatte-
lu pi i i i t tyi  toimituksen menestyksen toi-
votuksi in.

Terveisie tutui l le!

Lopuksi pyydi in saada ndin Tempuk-
sen vbl i tyksel l i i  esit tzih parhaat terveiset
tu tu i l le  j  a  to ivot taa vastavuoro isest i  me-
nestysth kaiki l le kieltenopettaj i l le. Toi-
von voivani nd.in Tempuksen v6l i tyksel-
l i  kertoa mita taal ld rapakon takana ta-
pahtuu kieltenopetuksen alal la. Seuraa-
va mammutt ikokous - tal la kertaa kas-
vatustieteel l istzi  tutkimusta kdsit televd
kongressi Los Angelesissa on huhtikuun
alussa.  Perhst i  kuu luu!
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KIELIRADIO TIEDOTTAA

LA NOUVELLE CHANSON

Ranskan kielestd ki innostuneet muis-
tanevat sarjan Or) va la chanson.
Tavallaan jatkona tal le laulelmasarjal le
alkaa kesiillii lgBI kuusiosainen La
nouvelle'  chanson. Alain Thibault 'n ja

Th6rBse Gougeonin suunnittelemissa oh-
jelmissa esitel laen ns. uutta chansonia
joka syntyi Ranskassa 1960-luvun alusse
perinteisen' cahnsonin rinnalle. Ohjel.
missa seurataan chanson-musiikin kehi.
tystii vuoden -68 opiskelijamellakoider
aikana sek6 useiden eri tyylilajien synty.
mistii ?O-luvun kuluessa.

Safjassa kerrotaan laulajista
ja  haastat te lun iy t te in .

La nouvelle chanson -sarjan :ohjelmat

kuullaan ensimmdisen kerran heindkuur
aikana keskiviikkoiltaisin. Uusintana
sarja kuullaan syksylli Iokakuusta liih-
t ien.

Sarjaan liittyviin oheismonisteen vo
tilata osoitteella Oy Yleisradio Ab, Vih.
koti laukset, PL 95, 00251 Helsinki 2l
(p.rh. 90-441 r4t /347 5).

Syksyllajatkuu 23.3. alkanut ranskar
kielen sarja FranEais facile. Tiimii kaik
kiaan l8 osaa kdsittriv:i sarja soveltur
opetukseen ensimmdisen opiskeluvuo.
den kevihstzi liihtien. Sar.jaan liittyvir
Kiel iohjelmat-vihkon 2/ lgBl ja oheis.
aineiston voi t i lata Yleisradion Vihko.
t ilauksista. Ohj elmariiin itteet j a d iasarj e
ovat saatavissa Valt ion av-keskuksestz
osoitteel la: Valt ion av-keskus, Nauha.
palvelu, Hakaniemenkatu 2, 00530 Hel
s ink i  53 (puh.  90-706 3221 k lo  8-12) .


