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oli etenkin Ralph W. Tylerin jä Benjamin S. Bl-oonin
esittä.reå ajatus, ettå koulun tulee auttaa kaikkia oppilaita saavuttamaan asetetut
tavoitteet ja että kåyl;ånnöllisesti katsoen kaikki oppilaat voiv_at saavuttaa tavoittee'b (r:s. nastery l-earning, learning for nrastery). Koulun tehtävänå ei ole
val-ikoidae vaan sen tulee opettaa kaikkia lapsia ja mukautua oppilasjoukon heterogeenisuud.en vaatimalla tavalla. Mastery learning on ennen muuta tärkeå oppilaid.en mielenterveyd.elle. Oppilas, joka ei saavrrta tavoitteita vaan epäonnistuu
jatkuvasti, alkaa vähitellen uskoa, ettei hän voihaan opBia. Mastery learningtekniikka pyrkii vahvistamaan oppilaiden itsetuntoa: "lviinä pystyn oppinaan tä"nän
asian, vaikka se onkin vaikeaa ja vaatii aikh,a.rf
Seminaarin johtoajatuksena

l'{astery learning -strategia ed.e11ybtäå" ettå opetuksen tavoitteet ja opeiuksen
sisåltö on tarkasti määråtty. Trimå sen vuoksi, ettå rnenettelyyn kuuluu olennaisena
osana evaluointi (fornatiivinen , summatiivinen ja diagnostinen). Opetussisä1tö
on jaettu yksiköihin (unit), jotka usein muodostavat hierarkkisen järjestelnän.
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Ensinr:näisen yksikön oppiminen on ed.ellytyksenä

toisen yksikön oppirniselle, toinen
kolmannen oppiniselle jne. Jos ei noudateta mastery -strategiaa, vol syntyä se1lainen tilanne,että yhdeksännen yksikön hailitsee vain esim. 10 % oppilaista.
Kunkin yksikön jä1keen on formatiivinen koe, joka kattaa kaikki yksikön elementit
(koetehtåvåt eivåt siis muodosta otosta mahdollisista elementeistä). Kckeen tulosten perusteella anneteian oppilaalle t_aqkaL ohi_ee.t_ siitå, mitä hänen tulee tehdä.
jos härr ei hallinnut asiaa. Oppiiaab saavat kåyttäå pe::iaatteessa niin paljon aikaa
ensimmåisen yksikön oppinriseen kuin he tarvitsevat. Eräissä tutkinuksissa on tod.ettu, ettå toisen yksikön hallintaan vaadittava aika supistui niin, että se oli
vain IC% ensiromäisesså yksikösså -barvitusta ejasta. Jos ajan ei anneta vaihdella,
ts. jos t<aittri oppilaat kåyttåvät yhtå paljon aikaa, syntyy tavallisesti A-käyrän

-2tiianne, nutta jos oppilaar, periaatteessa saavat käyttäå tervitsemansa
ajan asian cpiskeluun, on kåyrån B muotoinen tilanne mahdollinen. Låhes kaikki

muotoinen

oppilaat ovat saavuttaneet asetetun tavoitteen'

verrattein uusi kåsite, mutta sitä on lFritt" sovel-tamaan
muutaraissa kckeiluissa. Tehokkaaksi keincksi on todettu se, ettå oppilaat kokoontuvat pienissä ryhmissä tarkastelemåan fornatiivisissa kokeissa saa.vutta.rniaan tufoksia ja pyrkivåt tä.inän tied.on perusteella auttamaan toisiaan. X{uiia keinoja on nyös
kilytetty: a) cppilaat lukevat uudel-leen oppikirjan ko. kohd-at, b) oppilaat lul'evai
sa,:nall-e asteeile laacrittua muuta oppi.kirjaa, c) oppilaat tekevät työkirjan tehtåviä
iai ohjelrnoituja tehtäviå, d) oppilaat käfitåvåt auoiovisuaalisia vålineitå.
iviastery l-earning on
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Mastery learning järjestellaå nrerkitsee myös si.tå, ettå oppilasar-rostel-u muuttuu'
Sulteellisen arvostelun sijasta, joiloin vain tie+'ty pieni osa saa kiitettävån arvosarran, noudatetaan tavoitteeseen perustuvaa arvostelua. Tå1löin on iopa 9A/' oppi-

laista saanut kiitettåvän

arvosanan.

hetkisen tiedon mukaan ei ole olemassa yhtä ainutta tietå asian irallintaan'
Ongelmana onkin saad.a sel-viil-e millainen rnenettely olisj. tehokas kunkin oppilaan
kohdalta. Kun oppilas saa sekå subjektiivista että objektiivieta( fornatiivinen koe)
vahvistusta, että hän oppii, hånen suirtautumisensa opiskeltavaan asiaan muuttuu. OppiIas haluaa kontrolloid.a ympäristöään ainakin tietyssä näärin. Äsian hallinta kculutyösså merkitsee, ettå hän pystyy kontrol-foimaan er'åstä osaa ympäristöäån. Kiinnostus
asiaan on sekä. asian hallinnan syy että seurausta hallinnasta. Erås mastery learningstrategian seuraul<sista onkir: 1isåäntynyt motivaatio oppia 1isäå,
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