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Peruskoulun kielenope tuks esta

t:

Peruskoulun väliaikalnen opetussuunnitelma, osa

IY, jossa
käsitellään vieraita kieliä ja toisla kotfmaisia kieliä,
on Yarsin nykyalkainen ja sopusoinnussa viimeaikaisen kansainvälisen ajattelutavan kanssa ( n:n. Ostian ja Ankaran konferenssit)" Suullinen kielitaito tulee korostetusti esille opetussuunni-telmassa.

Kielenopetuksen yle iq j_tggqij,te_e_t
Pemskoulun kielenopetu.ksen tulee käsittää sellainen ehyt
oppimä.ärä, jonka avulla saavutettu kielitaito on käyttökelpoinen ja muodostaa kestävän pohjan peruskoulun jälkelsll}e

opipnoille.
Kielenopetuksen tavoitteena on oppimä;irän laajuudesta ja

tasosta riippurnatta kaikkien kielitaitoon kuuluvien toimintojen harjoittaminen, niin että oppilas koko oppimäärän suoritettuaan pystyy keskeisen, s u o r I t t a m a a n s a
kur s
kuuluvan
siin
kielia
ineksen
rajolssa
ymmärtämään normaalitempoista puhe tta,

tekemään
lukemaan

itsensä suul-llsesti ymrnärretyksi,

tekstiä sisällön yirmärtäen, ja
ainakln jossakin määri-n käyttämään kieltä
^^^+-i
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myös

kirjalli*
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Oppiakseen ymmärtämään mm, kielell_e tyypillisiä j;lmauksia
oppilaan tulee saada tietoja olosuhteista ja elämästä maassa,

jonka kieltä hän opiskelee "

lisäksi on tavoltteena positlivlsen asenteen luomi-nen kielen
käyttämistä ja kielen opiskelua kohtaan, niln että oppilas
omaksumansa kiellaineksen pultteissa arastelematta käyttäisi
kieltä ja pyrkisi- nyös jatko-opintojen avulla yl1äpitdraäan ja
kehittämään peruskoulussa saavuttamaansa kielitaitoa
( .Peruskoulun väliaikairlen opetussr:.unnitelma, fV, s, 1)
"

kielitaidon käyttökelpoisuutta ja
oppilaid.en valmiutta käyttää kieltä tilanteen sitä vaatlessa.
Se korostaa myös kielitaidon kaikkien toimintojen harjoittamista, muttei mäinitse käj.ntänisestä mitlj.än. Sanonta voidaan
Opetussuunitelma korostaa

-2myös

tulkita siten, ettei opetussuunnitehna korosta piklcu-

tarkkaa korrektlsuutta,. Tärkeämpää on saad"a selvä,, pr-rhee sta
ja sa.ada itsensä suullisesti ymmärretyksi, pystyä. saamaan
selvä luetusta tekstistä( mikä ei siis edöllyrä jokaisen
sanen tuntemusta) ja pys.tyä myös jcssakin näärin käyttämään
kieltä kirjallisesti. Kieli on käsitetty ioiminnali,Lsejs-r
( funktionaaliseksi ) komi:runikaatio jä.rjestelmäksi, ei muodolliseksi (/^,.\
formaaliseksi) järjesteknäksi. Oppilaiden kielit:iidon arvioitsemisen 1. kouluarvostelun kannalta tämä i-lnelsesti
mericitsee sitä, ettei päähucmj-ota tulisi kiinnittää virheiden
määrään vaan kielell-isen kommunikaatlon ( .suullisen tar kirjallisen) nenestykseilisyyteen Ja tehokku.tä"tr. Tämä taas
merkitsee sitä, että opettajaj-n virhetoleranssin tulisj- olla
korkeampl kuin nykyisin. 0n syytä pitää mielessä, että inar.ra
osåa äidinkieltään moitteettomasti, vain harvat pystyväi
puhumaan ja kir joittamaan äidinkieltään täysin virheettörnästi.
Ei tuli-si sii-s myöskään vaatla oppilailta korrektisuutta,
johon äldinkieltä puhuvatkaan eivät normaalisti y11ä. Näin
ide:;alin
o11en olisi tehtEi.vä järkevä kompromissl kielellisesti
/( täysin
, .. , .. \ ja
, - (/
korrekti kielenkäyttö)
f i-rn-etiotoiminnallisesti
naali-sesti) optimaalln vä1j-11ä, jctta klelellrnen kornmunlkaatio olisi tehokasta ja tarl<oituksenmukaista.

P_g_Iggkqqluq_-Eig l_qlgpe lusme ne t_e l-mi_g_!ä

Ivietodin roerkltyksestä ollaan varsin eri mj-e1tä. l'{etoclia voidaan pitää erittåin tärkeänä tekijänä kielen cpetuksessee
koska se mäarad suuressa määrin mitä opetetaan ja miten opetetaan. Toisaalta voidaan esittää, ettei metodilla ol-e kovinkaan paljon merkitystä, Jos oppijalla on halua oppia. He oppivat siis eräässä mie lessä metodistaki-n huölimatta. 0n toi-saalta
esitetty, että opettajalla on ratkaiseva osuus. Metodit ovat

tasan yhtä hyviä iruln opettajat, Opettaja on siis- viime
sä metodi.

käC.e

l{etodeista keskusteltaessa esitetään usein väitteitä e.ivan
kuln ne olisivat todennetb;ja faktoja. Kuitenkin meillä on
vain varsin vähäl:. empliri-stä tietoa eri opetusmenetelnien
tehokkuudesta, ja, tlinii.kin tleto on enemmän tai väheninän
epäluotettavaa,

s-

-3Peruskoulun liielenopetusneiodia voidaan kutsua audio-lingrrea1i-seksi ( audio-vi-suaaliseksl ) opetusmentelmäksi " Tunni,r-somaista tälle metodille ovat mm. seuraavat seikat:

1) Olete taan , että kiel1 on kommunikaatiäiottui::u-ksista
kocstuva järjestelmä. Viera,an kielen oppimi-nen or: pääasiassa ]rie1e11isten rttapo jen" ( nanits) nekaaninen
oppimisprosessi " Tavat vakiintuvat vah-ristamisen avulla.
Koska kie11 on käyttäytynistä ( tiefellistä
käyttäytymistä) se voidaan oppia vain houkutteler,alla otrpilaat
kä5'115ytymään kiele l-1ise sti( faytti;mään kicltä) .
2) Koska puhe on ensisijainen ja. kirjoitus toissijainen,
kielitaito opitaan tehokkaamnin, jos opetettava asi-a
ja vasta :nyöhemmj-n kir jaltie sitetään ensin suullisesti
^ - ^{i ur
udij
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3) Analogla on kj,elenopislcelussa tehokkaampae kuin ana.lyscintj- " Kielen perusrakenteet opetellaan intensiivisen drilliharjoittelun
avulla ja oppllas soveLtaa näitä perusxiå-Lle ja
uusissa tilanteissa. analogisesti.
+) Vieraan kielen senojen merki-tys voidaan oppia vain, jcs
cpitaan samanaikaisesti tuntemaan se kulttuuripj-lri,
jossa tätä kieltrå käytetään" Kieltä opetettaessa tulee
opetettava aines valita si-ten, että se kuvastaa. ko.
kielialueen ]<ulttuuria "
Seiuraavat otteet opetussuunnitelmasta valaisevat cdellii :si-

tettyjä yleistyksiä"
- Kielen opetuls tulee aloittaa kuuntelu- ja puheharjoitr-rksilla"
- Kirjoitetun( myös) painoasuisen kielen näkeminen, lukei:ilnen
ja nuu käyttö voi varsinkin alkuvaiheessa valkeuttaa hyvän
ääntämisen ja intonaat j-on oppimista
Jopa yli lukukauden kirjaton kausi on tarJeen, jcs englannln
kief en cplshe1u alkaa III lurokalla.
- Koska nuhutun kielen yksikkö on vj,rke: oFettajan tulee
alun alkaen käyttää kohonaisia virkkeitä.
Opettajan puheen tulee aiusta 1ähtien olla l_uontevaa.
- Uuöen kielelaineksen syöttövaiheessa cn opettajan syytä
toistaa uuden sanene slnonnan tai rakenteen sisältävä vj-rke
"

useampaan kertaan.

rl.idinkiefel-lä annettavrin sanallisiln sclityksiin turr,'a.ud.utaan vasta poikkeusta'oauksissa, j os toistaminen, malli
ja nä3'11äninen eivät johda tyydyttävään tulokseen.
- ,tina on pyrittävä sirhen, että. oppilas lopuksi saa. t,Llaisuuden oikeaan suori-tukseon( rakenteöt),
- Kieltä cpiskeltaessa on saman asian toistul,'al1a harjcitte-.iulla suurempi teho kui-n yhdellä kauan kestävällä harJ ,rtusvaiheella
"
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Taululiar oleva'; virheg k?.ja"taan yhteisvoimin ja
vi rhe e t t örnät vi rirke e t Ihretaan kuorossa tai yksiiellen
l,{yös oppikirjaa" seu-rattaessa tutustutetaan oppilaat
uuteen ]ricliai neksec.l ensin suull1se sti
"
Äidinkir.l-cilä suoi'.-iettavaa sanaston kontrollia ei

tarvita kuin poik.l;custapauksessa "
illah1cllise t virh.,ct tulee kor jata
nopeasti_,
niin ettei taulussa näkyvä vlihe jää
"Yittä.,rän
cppilalcleå rnieieen,
Al-a-asteella toimltaan yksinoråaan mallien turvin, eikä
al-uksi Fyratä rakenneseiki cjen varsinaiseen systemaat_
j::_::i^ esiti;anis"en, vaikka nuutoin edetäänkiä j;h;;"_
muKa1sestt
Joskus saattaa- olla e,ihcel.is ta, erityisesti yläasteel_
la, yhdessä oppilaiden kans:a muot oi1la yirs inkertainen
Ja selkeä säänrö.
Tottuna.r l-a nopeasti antamaar opiskeltavalle klelel_le
lucnteenoinaisia, nielekkäitä .,'ästauksia
kys}'llyissiin caprlaiden klelee,cäyttö ii.åa"r:rilaisiin
kuin å"To-.
matis oituu.
Kirjallista kää'tamistä äidin,:ielestä opiskeltavalle
kicle-ilc c-r p-d: ae.: j;i-;taa e'.ncnkuin oppir-aat cvat
siinä määrin :e::eir-byne et opis.celtavaan t<iet cn rake'tee_
seen ja r:ruse*ninucd,ostus bapaa:r sckä frascol0giaa;;
etteivät hc lrä.i"nnä sa-r:å sanal;e, r"o*-åi_air,tni"t"r, ruon_
tcvla virkkeitä cpisireitavan r.ieleniuontevir<si virk_
keil.;si
"

"

Qpetuksen

Peruskculun ala-as tce_L a pyritään oppi_:iiden erilainen
omaksu_
miskyky ottamaan huom:oon luokan sisäi;en differentaation
avulb. ( -Luo.lcat tII- yT ) . Eri suoritusfason cppilaille
voidaan
antaa opetettavean kj-eiiainekseen liit;yviä eritascisia tehtä*
vtd'" Nope immin edi-styr'ät oppilaat saave.t suori tt,aa lisätehtäv1ä. luokka voidaan jakaa myös tunnin p:,itteissa eri opetus_
ryhmiin' tilapäisissä cppinisvaikeuksissa voidaan oppilailre
antaa tukiopetusta"
Peruskoulun väl-iaikeisen opetus suun,.i-tclnan mukaan peruskoulun
yläasteen ( vrr
rx) or.g:r-nisp-torinen eriy:ymlnen rakentuu
ainekohtaisen lru-rssi- ja. aincval-lnnan veraai" Tämä rnerkitsee
mm. sitä ,että oppiias ;a liånen liuol.tajansa saavat
valita
r oppilaalle viera,assa lrjele ssä kolmesta tascrurssista ( yieis-,
keski-" ja laa ja kurssi ) ja rr oppij{all e vie ra:.ssa lcie lessä
( ionlra liittiiminen kaikifle yrrte:'seksi aineeksi
tapahtui

Eduskunnan toimesta ha_"r_Irtuksen esit;rftssstä poi.reten)
kahdesta
tasokurssista ( 1aa ja ja suppe a kurssi ) oppir-alre., sopivaksi

katsottu lcurssi.

-)-r
Keskikrtrssi ja laaja kurssi polkkeavat yleiskurssi-sta lähinnä
siten, että yleiskurssin kanssa yhteisen perussanaston fisäksi
cpetetaan muita sanoja ja sanontoja Lisäks1 rakenneseikkoja
käsitel-lään perusteell-isemmin ja laajemmiri. yleiskurssilla
kiini:ltetään erityistä huomiota käytännön työelämässä ja

iil-antei-ssa esiintyviin ilmauksiln

"

Sesrqpe!gs

Tukiopetus on osa-alkaista, Fienryhmissä, harvemmin yksilöl.lisenä ennettavaa lisäopetusta, joka tuke e norinaal_i- tai
crityisluckalla clevan, tilapäisiä cppimisvaikeuksia cnaevan
oppllaa.n opiskel-ua. Tukiope tusta .roidaan nykyisten säännösten
muka.an iäricstää kaksi cpettajan vuosi-riikko-i;untia perusluok.*
kea koirti( 66 t) "
Tukiopctuksen tarvetta voi esilntyä mrn. siksirettä

oppilas

cn cllut pitkäirkön aikaa polssa koulusta, tai siksi että hän
siirtyy suppeal"malta kurssilta 1aajem,t,al1e klrrssille " yleensä
tulciopetusta tarvittaneen etenkin kleliopillisten
rakentcj-den

opcttamlsessa"

ilukiopetuksen teirokkuutta vähentää tällä hetkellä tätä suoritustasoa Ya-rten laaditun monipuolisen opctusmaterlaa.lin puuttuninen.
Kiel=enopetuksesta voidaan
llnautjaa. cppilas, jos hänerlä

i tal rr kielen,opiskerusda*ån oirrrt vaikeuksia ja jos hiilei
yleinen koulumenestyksensä on nuutenkin ollut heikko. Myöhennin .roidaan kielen opiskeiusta vapauttaa oppilas, jo11a. i1_
ncisestieå]e eciellytykslä ko. kielen jatkuvaan opiskeluun.
Tcisen opp1laalle vieraan kielen oplskelusta voj-daan vapauttaa
sellaj-nen oppilas, jol1e kahden vicraan kielen cpiskelun voi*
ciaan olettaa. tuottav:rn kohtuuttomia vaikeuksia, varsinkln jcs
cppilas ei ole menestynyt kcvin hyvin ensinrmäisen vieraan
kiefen opiskelussa.

