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Opt'tta-jatietiii kol<t'rnrrksesta, ett?ijotkut opetusrnenetelrnit
ovat tehokkaita.
-

Mutta
hokkaita?
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Tirni
on tirkedLii tietii,
jotta osataan parernrnin
kehitt?iii uusia opetusrnenetelrnii.
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Oppirnisen

l{,

:l':1

Samasta syystii koetaan ongelmiksi scllaiset seikat, jotka haittaavat tai estavat
Oppimistafiahtuma on monimutkaisujuvaa toimintavirtaa luokassa.Tutkinen ilmicj. Oppimista tapahtuu silloin, jan ongelmana on, etta hiinen tiytyy enkun Srsyketilanne yhdessii oppilaan
sin pyrkiii osoiltamaan,ettii jokin opetusmuistisisiillcin kanssa vaikuttaa oppilaamenetelmd on tietyiss5 olosuhteissa te"tietiiviit"
seen siten, ettd hdnen suorituksensa hokas (seikka,jonka opettajat
muuttuu siitl, mitii seoli ennen iirsyketitekijin tiedon perusteella)ja tiimAn jiillannetta. Tiissii hienolta ja monimukaikeen pyrkid sclilMmririn miki niiin on.
selta kuulostavassamidritelmissii on taOpetusta ja oppimista tutkivan henkilcin
v a l l i s e l l ek i e l e l l e m u u t e t t u n a m u u t a m i a
suurimpia palkitsevia kokemuksia ontarkeita nakdkohtia, jotka eiviit kaikki
kin, ettii hin voi edes joskus sanoa, etta
suinkaan ole mitiiiin uusia oivalluksia.
luulee tietdviinsd entisti paremmin, mi,tKasvatustieteen ja kielenoppimisen tutsijokin pedagoginen ratkaisu on edullikimuksen eriiitii paradokseja onkin, ettii
nen.
niiden parissa tyoskenteleviit joutuvat
Seuraavassa vritetiiin selittaa viime"ongelmikeen"
sel- aikaisen tutkimuksen perusteella, miksi
usein valitsemaan
laisia asioita, jotka tehokkaasti ohjaavat
monet tutut opetusmenetelmiit, joita on
opettajien ja kasvattajien ajattelua ja
kaytetty kautta aikojen, ovat jiirkeviii ja
toimintaa, joskus tietoisesti mutta toisi- ovat osoittautuneet elinkelpoisiksi.Opcnaan ldhes tiedostamatta. Viimeaikaitukse n historian kuluessa on epiiilemiittii
nen tutkimus viittaa siihen, etta opettatapahtunut luonnollista valintaa, joka
jilla on opetuskokemuksensaperusteella on karsinut pois me netelmit, jotka eivht
y l e i n en
tietynlainen
toimintamalli
syyste tai toisestatoimi kunnolla. T6mii
"
(skeema) tai yleisluontoinen kiisikirjoiei merkitse sita, ettei tarvita uusia soveltus" (script), joka ohjaa opetusrutiinia luo.
luksia muuttuvissa olouhteissa. Kysykassa(Clark ja Florio 1980; Shavelsonja
mys on liihinnii siita, etta uusia meneStern l98l ). Suuria poikkeamia ei yleensii telmiii osataan kehitelle paremmin, jos
esiinnyjuuri siitii syysti, etti rutiini peruspystymme selittamaan miksi jotkut metuu omakohtaiseen kokemukseen siiti,
nettelyt nAyttiiviit ajankohdasta riip
"Hiemillainen opetus tuntuu toimivan.
pumatta olevan tarkoituksenmukaisia.
noseatda" esiintyy sen sijaan koko ajan,
Yleisesti ottaen tiettyjen menetelmien
el inkelpoisuus johtunee opetuksen olenkoska eris keskeisimpiii syitii, jotka ohjaavat opettajan pedagogisia ratkaisuja
naisista piirteistii, jotka eivit sanottav:urti muutu ajankohdasta toiseen: opetukopctuksen kuluessa, on pyrkimys ylliisella on aina tietyt tavoitteet; kisitelliiin
pitiS tasaiscstietenevii toimintavirtaa.
tutkinuksen

paradoksi

jotakin asiasisiiltci?i;opetus tapahtuu sopuitteissa,
siaalisen vuorovaikutuksen
joten siinii heijastuvat henkildiden vuorovaikutuksen yleiset piirteet.

Mitl

opp:-i.nen

on?

Ylla csitettyyn kysymykseen on mahdotonta vastata tyhjentiiviisti. Muutamia yleistyksii voidaan kuitenkin esittiiii.
l) Opctukella (sopivalla iirsyketilanteella) voidaan saada aikaan tuntuvaa
oppimisen parantumista. Systemaattinen opetustilanne voi edistiiii tuntuvasti
oppimista. Timii on opettajille itsestiian
"asiantuntijat"
selvi asia, mutta eraet
ovat joskus asettaneet kyscenalaiseksi
koulumaisen kielenopetuksen mielekkyyden.
2) Viimeaikainen psykolingvistinen tutkimus on tuonut aikaisempaa selvemmin
esille oppilaan oman panoksen kielenoppimisessa. Kaikessa oppimisessa on
muistilla keskeinen osuus. Opetus on tehokkainta silloin kuin se otta huomioon
oppilaan muistin sisiill6n ja muistin toiminnan.
3) Oppimista on tapahtunut vain silloin,
kun oppilaan suoritus on muuttunut siitii, miti se oli ennen opetusta. Vain timin muutoksen todetessamme voimme
todeta oppimista tapahtuncen. Oppilaan tulee viimc kidessi tekcmillijotakin osoittaq ette oppimista on tapahtunut.

O p p i m i s p s y k o l o g i n en t u t k i m u s o n
mycis osoittanut, ettd vaikka kaikessa
oppimisessa on yhteisili piirteita, on lii"kaikki
oppiminen
oiteltua sanoa, ettd
on samanlaista". Niiin ollen on tiirkeiitii
olla selvillii siita, minka tyyppisesta oppimisesta on kysymys, jotta oppimistapahtuman ulkoisessa puolcssa (= op.tuksessa) osattaisiin ottaa huomioon
kunkin oppimislajin sisiiinen puoli (:
tiedon prosessointi oppilaan aivoissa).
Tiimii tarkoittaa yksinkertaisesti sita, cttii kielenoppiminen on erilaista kuin
esimerkiksi fyysisten liikesarjojen oppiminen ja siksi mycis kielenopetuksen tulee tietyssii mddrin poiketa liikunnanopetuksesta. Tama ei tietenkdiin ole kielenopettajille uusi oivallus eikii sininsii
auta paljoakaan. Tiirke?itii olisi tiet?i6,
millainen oppimisen laji kielenoppiminen on, miten kielellistii aineistoa prosessoidaan aivoissaja miten siis kieltii voidaan tehokkaasti opettaa.
f

Miti

oPPi-iren

lejeje on olemeere?

Hy<idyllinen tapa pohtia oppimisen
lajeja on todenniik6isesti kysyii mitii opitaan. Mitii valmiukia ja taitoja on oppimisen tuloksena? Millaisia toimintoja
ja suorituksia on havaittavissa oppimisen tuloksena? Oppimisen lajeilla ei ole
todenniikdisesti mitaan viilttiimiitdntii
jiirjestystii,
keskiniiistii
hierarkkista
vaikka niiden viilillii on useita yhteyksid.
Yleensi erotetaan seuraavat oppimisen
lajit:
l) AUllisct taidot, jollatarkoitetaan
kykyi
knytelln symboleja. Symbolien kiisittelemisessd on kyse erottelujen tekemisesta, kasitteiden ja siiiintcijen kiiyttiimises-

te.
2) Kiclcllinm informaalio, jolla tarkoitetaan kiisite- ja sanavarastoa, faktojen
tuntemusta sekii tietokokonaisuuksien
hallintaa.
3) T icdoI linen stralcgia, jolla tarkoitetaan
siti, miten oppilas ohjaa oppimistaan,
muistamistaan ja ajattelemistaan. Kyscessii ovat siis opiskelutaidot, muistamistaidot ja ajattelutaidot.
4) Motoriset taidot, joilla tarkoitetaan liikkeiden suorittamista.
5) Ascnlect,joilla tarkoitetaan henkisiii
tiloja, jotka vaikuttavat oppilaan valintoihin, ts. mite han tekee mieluimmin ja
useimmin.

Enti

kielenoppirninen

?

Millainen oppimiscn laji kielenoppiminen on? Kyseessdon ep:iile m:itt nlyllisen taidon (: uudcn symbolijarjestelmiin ja sen kliyttotaidon) oppiminen,
jossa kielellisen informaation oppiminen
nliyttclee huomattavaa osaa. Puheen ja
kirjoituksen tuottamisessaon mycis motorisilla taidoilla oma merkittava osuutensa.
Oppimisen psykologia antaa taten
vahvistusta seuraavalle yhteenvedolle,
joka vastannee useimpien kieltenopettajien omaa "teoriaa" kielenoppimisesta:
Kielenoppimisessa on olennaisesti kysymys siitii, ettii oppilas oppii kaytfii"sdantojen"
miiiin vierasta kielth sen
mukaisesti. Hyvii kielitaito edellyttaa
laajaa kiisite- ja sanavarastoa ja hyviiii
diintiimistaitoa. Kielen oppiminen on
tehokkaampaa, mikiili oppilaalla on siti
kohtaan myonteinen trsenne ja miknli
hiinellii on kielen oppimiseen sopiva tie
dollinen strategia.
Kielitaidon keskeisin kiiyttdalue on
kielellinen inpuolestaan epiiilemiitti
formaatio. Opettelemme vieraan kielen
erityisesti siksi, etti se antaa me ille mahlaajassa
dollisuuden informaation mielessii kiisitettynii - hankkimiseen ja
v:ilittiimiseen.

Miten teoria
kiytiat66n?

voi&an

coveltaa

Kaikella edellii sanotulla on kiiyfdnndn seuraamuksia opetukseen. Namii
ovat moninaiset ja siksi seuraavassa
mainitaan vain tiirkeimmiksi katsotut.
Tutkimus voi toistaiseksi esittiiii vain
muutamia viitteitii kiiytinnrin sovellutuksista, joten sovellutukset jaavat kuitenkin suurelta osin riippumaan op€tta'
jan omasta kokemukscsta ja didaktisesta
"silmisti".
Esitys on jaettu kolmeen
osaan.
I ) Opetuleen
ruunaittelu
Aluksi on hyddyllista selvittaa millaisesta oppimiscn lajista tulevassa opetusjaksossa on kyse. Mika on sen rakenne?
Mitkii ovat valttamattdmiit ennakkotic'
dot ja -taidot?
hulul
ohjrntr
2) Opctukrcn
Tnssii kohdin pohditaan scllaisia yleisia, siselldsta melko riippumattomia ky-

opJrilaat
s y m y k s i i i , k u t en : K u i n k a
s a a d a a n k i i n n o s t u m a a n o p p i m i s t ' s t aj a
motivoitumaan jatkamaan? Kuinka
kiinnostusta ja tarkkaavaisuu(ta voidaan ohjata? Miten oppimistuloksia
voidaan arvioida?
3) Opetterninen
Opettamisessa pyritaan jarjestamaan
oppimisen ulkoiset olosuhteet niin, ettd
ne aktivoivat, tukevat ja yllipitiiviit sisdistdprosessointia,josta oppimisrssa on
kulloinkin kyse. Opettamisessajlirjestetiiiin ulkoiset puittect vaiheittain prosessoinnin edellyttamallii tavalla.

a) M otiuaalionaktiuointi
Aluki on kyseessiitietynlaisen ennakoinnin, odotukscn luominen oppilaisiin. Ennakoidaan sitii mita tullaan oppimaan. Tutkimusten mukaan tavoitteiden ilmoittaminen tai niistii yhdessi
sopiminen edistliviit kiinnostuksen ja
motivaation heriiiimisti. Koulun kannalta yksi luontevimpia motivaation yllapitamisen - ja alunperin vastahakoisen oppilaan motivaation herittimisen
- keinoja on sopivien oppimistehtiivien
esittdmiseen.Tdmi antaa mahdollisuuden osoittaa oppilaalle, ettd oppimista
on tapahtunut ja vahvistaa kiisitystii siita, ette oppilas hallitsee tilanteen. Tiillainen asiakeskeinen motivaatio on useasti varmempi keino kuin oppilaiden
tunnetusti vaihtelevien mielihalujen
mukaileminen. Motivaation heriittaminen ja yll2ipitiiminen ovat kuitenkin niin
tilanne- ja ryhmikohtaisia pulmia, ettei
niisrli voida antaa mitean kaikissa olosuhteissa yleispiitevie ohjeita.
b) Oppilaidm tar kkaataisuudn kohdb tamincn
Ihmisen tarkkaavaisuus, muisti jne
ovat valikoivia. Huomiota kiinnitetiin
aina ilmididen joihinkin piirteisiin, koska kaikkea ei koskaan voida samalla ker'
taa havaita. Myds oppimisen tehokkuus
edellyttiii, ettii oppilaiden huomio saadaan kiinnitetyksi keskeisiin asioihin.
Tarkkaavaisu us saadaan ty.ypillisest i hcmuutoksen avulla opcttajan
riim66n
iianensivy muuttuu, oPettajan cleet ohjaavat
vaihdaaan
tarkLaavaisuutta,
jne. Havaitscmista
tydskentdymuotoa
voidaan puolestaan ohjata valikoivasti
painottamalla jotakin kohtaa puhecssa'
:i
i,,

,

t o i s t : r r n a I l a . j o kki no h t a , a I l c v i i v a a m a l l a ,
p a i n a m a l l aj o k i n o s at u m m i l l a k i r j a i mi l la tai viircillh, animaatiotekniikanavulla jne.
c) O maksumistn edisltiminen
Tissii vaiheessa opittava asia koodataan symbolisesti niin, etre sc siirtyy pitkiiaikaismuistin varastoon. Miten ritii
koodausta voidaan edistiiii? Ensinniikin
on palautcttava mieleen valttamattdmat
ennakkotiedot ja -taidot, koska ne joudutaan koodaamaan uudelleen asian
osatekijciind (integroimaan uudella tavalla
laajempaan
kokonaisuuteen).
Tyypillisesti micleenpalaurtaminen rapahtuu kyseleviin opetuksen avulla, jossa opettaja ohjaa kysymysten ja oman
esityksen avulla mieleenpalauttamista.
Itseohjaavissa tehtiiviisarjoissa voidaan
my<is pyrkiii kiiymiiin dialogia oppilaan
kanssa samalla tavalla kuin opettaja tekee luokassa.
Koodaamlta ohjataan perinteellisesti
kysymysten ja erilaisten kommenttien
avulla. Niiden avulla ohjataan havainto.
jaja koodausta. On todettu, ettii tehokas
koodaus tapahtuu yleensd fraasien tai
lauseiden muodossa. Irralliset asiat eiviit
yhtii hyvin rekisterdidy pitkaaikaismuistiin. Siksi ehkS vieraan kielen opetukessakin kannattaisi muistiin varastoida syntagmeja (close the door, read a
story, in the morning, a Ioud noise, a
strong wind). Irrallisia sanoja voidaan
tehokkaasti koodata muistiin, mikili ne
mu istuttavat iiidinkielen vastaavia sanoja (radio, televisio, elephant, tennis, helicopter jne). Sanoja voidaan myds painaa tehokkaasti mieleen, mikiili niihin
onnistutaan liittamaan eloisia mielikuvia (t hirteen: l3). Muistiin iskostumista voidaan edistiiii mv6s taulukoiden.
kuvioiden jne avulla.
d) M icI cssrisrii j misn cdistciminn
Tunnetusti osa asioista niiyttiiii unohtuvan, vaikka on jotakin niiyttoi sille,
etta asiat siiilyvit muistissa - niita ei
vain saada haettua sieltii esiin. Muistissa
sdilymistii haittaa ku itenkin interferenssi: aikaisemmin opittu saattaa haitata
uuden oppimista ja vastikiiiin opittu voi
vaikuttaa haitallisesti ennen opittuun.
Kertaaminen luonnollisesti edistiii mie'
lessiisii ilym istii, m u tta siini ilmeisesti joka kerralla kiinnitetiiiin
itse asiassa
huomiota johonkin uuteen piirteeseenja

tim,ii cdistiii mielcssiisdilyrnisti. Kt:rt a u s e i s i i sl i e n e a s i a n t o i s t a m i s t at a r k a l leen samassamuodossa.Hajautettu kertaus on yleensd tehokkaampaa kuin keskitetty kertaus.
e) M iclenpalaullamincn
Oppiminen voidaan todeta vain siten,
etta pitkiaikaismuistista palautetaan
opitut asiat. Haettacssa asioita muistista
kiiytetiiin erilaisia vihjeita apuna tiedon
paikallistamisessa. T?illaisia vihjeitii
ovat esimerkiksi juuri taulukot, kuviot,
muistituet, mielikuvat, riimit jne. Tdten
esim. voidaan
kayttaa
muistitukea
SPOTPA palauttamaan mieleen, etti
englanninkielessh on tavallisessavditelauseessayleinen sanajdrjestysseuraava:
Subjekti, Predikaatti, Objekti, Tavan
adverbiaali, Paikan adverbiaali ja Ajan
adverbiaali (Anja Franssilan kirjoit tajalle velitrama vihje).
f) S iirtoaailaluks cn cdisltiminen
Siirtovaikutusta uusiin tilanteisiin ja
tehtaviin voidaan parhaiten edistdd siten, etta opittavaa asiaa harjoitetaan erilaisissatilanteissa ja yhteyksissi. Sanat
siirtyviit uusiin tilanteisiin, jos niiden
kayttoe ei rajata vain yhteen tilanteeseen opetusvaiheessa.Opittua tulee pyrkiii soveltamaan jatkuvasti uusissa yhteyksiss?i.

todclla kAyttdmiscsth, toiminnasta.
Siiinncin osaamincn merkitsee sitd, ettd
oppilas osaa reagoida kokonaiseen iirsykeluokkaan kokonaisella reaktioluokall a . K u n o n k y s e y k s i t y i s e ni i n y k k e e n j a
y k s i t y i s en r e a k t i o n k y t k e n n i s t i i , e i v o i d a
puhua sdhnncinsoveltamisesta.Sidnnon
s o v e l t a m i s t ae s i i n t y y v a i n s i l l o i n , k u n
oppilas reagoi sidnncinmukaisestija asianmukaisestijoukkoon erilaisia tilanteita.
Siiiinncin osaaminenja'sen kie lelline n
esittaminen ovat kaksi eri asiaa. Saanrd
voidaan osatavaikka sitd ei osata kielellisesti muotoilla. Useimmat henkilcit
osaavat hyvin aidinkielen siiinncit, mutta eivlit osaa muotoilla niita kielellisesti.
Siiiinncin kielellisen muotoilun osaaminen ei siis ole tae shinncin todelliscsta
osaamisesta,joka ilme nee viime kiidessii
sidnn<in soveltamisestauusissatilanteissa. Kuitenkin siinnrin kielellinen muotoilu mielelliiiin yksinkertaisen nyrkkisiiiinncin muodossa on usein hyddyllistii,
koska se tekee mahdolliseksi puhua
siiinndn kuvaamasta ilmi<istii. Yleensii
siintii muotoillaan tai kerrataan opetusjakson lopulla.

Muicti je yleistiedot
ovet tirkeiti

Vaikka tavoitteena on, etta oppilaat
itse tiaoisesti etsisiviit itselleen sopivia
mieleenpainamisen, mielessiisiilymisen
g) Suoritukcn slimulointi ja palaultccn anlaja mieleenpalauttamisen strategioita ja
siten oppisivat yhii etenevissi mSiirin
Suorituksen stimulointi saattaa tuntua yksinkertaiselta asialta, mutta sen
ohjaamaan omaa oppimistaan, ei tule
liitoitella rara tavoitetta. Samoin vaikka
pulmallisuus tulee ilmi, mikili ajattepyrkimyksenii on, ettii oppilaat osaisivat
lemme etta kyseessaolisi koetilanne. On
luotava sellaiset olosuhteet, ettii oppilas
soveltaa kielti uusiin tilanteisiin ja uusiin viestintiitehtaviin, ei tule ummistaa
voi osoittaa hankkineensa uuden tiedon
tai taidon. Jos oppilas ci osaa reagoida
silmii siltii tosiasialta, etti tiimi edellytoikein, voi vika olla osittain suoritusolotiid aina perustietoja ja -taitoja. Ilman
suhteissa. Siksi on varmistuttava siita,
laajaa sanavarastoa ja vankkaa rakenetta suoritustilanne mahdollistaa uuden
teiden hallintaa kielitaito on heikolla
taidon osoittamisen.
pohjalla. Kielenopiskelussa ei piide se
Ulkoisen palautteentulee antaa tietoa muuhun opetukseen jossakin miiirin so.
oliko suoritusoikeinja jos ei ollut tiiysin piva toteamus, ette muistitieto ei ole ko.
oikein, missi suhteessa
se oli puutteelli- vin keskeist?i. Hyvii kielitaito perustuu
nen. Sisiiistettyjensiiint<ijen suuri etu hyvin suuressa maarin pitkiiaikaismuison, etrA oppilas pystyy itsekin paettele- tiin varastoituihin sanoihirt, fraaseihin,
miiin oliko suoritus oikeaja ellei, missi syntagmeihin, siiintdihin. PitAii my<is
kohdassase todenndkriisestion vialla.
paikkansa se, etta miti laajemmat yleisEdellii todettiin, ettii kiclcnoppimises- tiedot henkildlll on, sit5 helpommin h6n
vierasta kicltA ja sitii vansaon keskeistil,etti opitaan kayttemiiiin ymm6rtii
vierastakieltii sen siiiint6jen mukaisesti. kemmin hiin pystyy liittamaan uuden
On tirkeiitii huomata, etti kysymyson tiedon muistiinsa.
I

