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Aitie, josta minua on p-vycl.etty puhumaan, on motrcsta syysrä h:niia"

]a. Ensiksikin mrnull-a olisj oltava selkeä kuva iterusl<oiilun
vieraitten kielten kirjoitetusta opetussuunnitelnasta (i'OpS II)
ja sen ylei-sestä tul]<jnnasta, joka ilrnenee 1<äytännön opetus-
työssä. Kuitenkä:an -ninulla ei ole riittävää tiet,oar kurntnar.tia-

kaan. Joka kerta liun luen joko POPS:in yleistä osaa tai aine-
kohtaista osaa, Iö.ydän sieltä aina j otain uutba. Äidlnlrj.e 1en

I uetun ynmär:,täniinen on ollut se kä puutteellista että valikoi-vaa "

Käytärrnön opetustyön yi e j slruvasta ninulla ei ole kuin oletia-
rnuksia j a toisen käclen Lietoj a, ei sanottavast j omakont,ai sia
havai.nto;a. Lieneckö nreill,ä kenelläkään luotet;tavaa tietoa
täsLä. Scn sijaa.n mj.nul-1a on o11ub tilaisuus arvio:-d.a, rnissä

näärin POPS:in vieraiderr kielten opetussuunnitel"ina on toteutu-
nut oppii.aan tasol1a, ts. mii;ä opeiettavaksi l,arkoi'cetusta on

opittu. Kos]<a mukana olleena olen myös j ossain rnj-elcssä i äävi

arvioimaan perustavoite -ehdotusta, olen päätyny'i; siihen, eitä
parast,a menetel-1ä nij-n kuin luennoitsijat yi.eensäkin menettele-
vät eli puhua siitä mitä itse haluan. Vakavasti puhuen näiriäk-
scni Te, arvoisat kuulijab, voitte ryhmätyön ailtana iLse käyi-
tää osan ajasta otsi!:ossa nainitun kysymyksen cohtiniseen. Ttse

otan ensin esi11e nrj-tä näkökohtla, jotka tuntuvat iärx.eirtä
omasia näl<ökuimastani ja esittel-en sitten lyhycsti nitä yllteis-
tä ja eril-aista on POPS:'issa ja VIKKE:ssä. Sanot"baiio':n jc täs-
sä yhteydessä, että nij-1iä on enemmän yhteistä kuin eriiarsta.
Otsikko jossakin määrin pakottaa kuitenkin korostanraan eroja.

Perustavoitteiden iaaCinnan perusteista ia periaaiteista

Jos vi-eraiden kielten kehittäniistyöryhmä on tuonut kielenope-
tukseen jotain uutta, se nähdäkseni on sen toiminnan perustei-s-
sa ja työskenteiytavassä. Kielenopetukseen sinänsä ei ole ko-
vj.nkaan paijon uutta annettavaa, kuten odottaa saat'uaal:i:1.
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Vieraicien l,rielten perustavoitteita laatinut r"yhi:lä käytt,i r;rell::
nrnsaasti ailcaa työns:i- 1ähr.ökohtien pohtimiseen. Tämä 1<ä5r
..itmi ryhnai.n toimj ntasr:unnitelmasta j a kouluhalli tukselte alne-
tuista selonteoista. l,ähtökchtien pchdiskelua kcrostavalie
asennoj-turniselle antoi velvoittavaa tul<ea myös ryhmän toineksi-
anto, jossa ryhmän tehlävä}<si määriteltiin rrlaatia ehdotus l<ar.:-
kierr oppilaiden yhteiseen opetukseen kuuluvan oppiainetr<sen eii
ns. ydinainel<sen valinnan kriteereistä" ja tältä poirjal-ta laa-
tia luonnokset ydinainckseksi. Ryhrnän toiminta perustui näi-i-

dä]rseni varsin selkeäärr käsitykseen siitä, että vieraiden kiel-*
ten perustavoitteiden rnäärittelyn tulce perustua kokonaisnäl<e-
myksen tehtävän työn l-uonteesta j a si11e asetettavista vaa.tinu.l:"
sista. Perustavoitteiden l.aadintatyö liittyy pcruskoulun ke-
hittäniistyöhön, jonka eräänä yteisenä suu.ntaviivana on valtio-
neuvo ston periaat epäät öksen mul<ai se st i j at ko-opint omahdol-1 isuul.:-
sien luominc.n ]<aiki1le oppilaille ottamal-1a samal-la huonioon
persoonallisuuden monipuoli sen keirittämisen turvaaininen. Peru-s-

tavoitteet tulee siis laatia Pcruskoulun opetussuunni telman
yleisten ta\zoitl,eiden suunnassa ( = niiden tul-ee osaltaan tukea
persoonallisuuden monipuolista kehittylnistä) ja samalla l-uoda
pohjaa keskiasteen opintoihin. Kutsuttakoon edellä kuvattua
näkökohtaa vaikkapa paremman puutteessa rrselkeän päämäärätieocr
per jaa_tteeksi" .

Toinen keskeinen periaate, joka tosin 1äheisesti liittyy edel-
liseen on, kokonaisv.altaisen näkem:,iksj:n (viitekehyksen) peri-aa-
terrr!iete-ellisyyden" neriaate. Kun edellinen peri.aate on 1ähe*-
sesti kytkeytynyt koulutuspoliittisiin linjanvetoihjn ia on

täten ryhmä11e rrannettuft periaate, ryhmän oli itse luotava
itsel]een t.yössä ainekohtaisempi viitekehys. Täflaisena viite-
kehykse nä o1i Ster.nin kielenopetuksen malli (ks. kuvio 1), jon'-.
atlekirjoittaneella oli til-aisuus ensi kerran tutustua Grännass.
kesä11ä I97l prof. Benjamin S. Bloomin johdolla järjestetyssä
kansainvälisessä opetussuunnitelman innovaatio- ja evaluoinii-
$eminaarissa. Mall-i pyrki olernaan kattava, ts. se osoittaa n3

tärkeimmät tekijät, jobka on otetta.va huonrioon kehitettäessä
vier.aan kielen opettamisen teoriaa. Se on ennen muuta interal:*
tiomal1i, joka osoittaa eri tekijöiden välisiä yhteyksiä, jo:.-:
ovat kaksisuuntaiset. Malli osoittaa havainnollisesbi, miksi
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jotai n yhtä tekijää tai nenetelmäd. korostarrat näkökannat (esr:::"

sanasi;on ensisijaisuutta 'rord, ord, ot:drr) ei voi kosltaan o11a

se patentti ratl<aisu, minkä niiden esitetäärr olevan. i'iaiii
sopii eritaisiin tilanteisiin, eritaisille tasoiile jne. TasoL
ja alueet eivät edusta välttämättä kaavamaisesti henkilöitä,
vaan pikemminl:i n toirn j-ntaa. Täten esim. opettaj a voi perent;'ä
soveltava.an i<ielitieteesee n j a hanP.l<ia siertä aineksia opetu.i:-
seltsa l<ehittärniseen. Malli korostaa kieltä ja oppimista kos|::-
vien tieLeiden aikaansaannosterr jatkuvaa kriittistä arvioini-.a
ja hyödyntämistä, teorian ja käytännön vuorovaikutusta ja. monj-
tieteistä 1ähestymistapaa.

Kolmantena periaatteena oli opetussuunnitelman ]rierarl<isuus , i s

tavoitteiden asettamista tapahtuu valtakunnan tasosta, jolla
määriteliään l<ai.kitle yl'rteiset pääte- j a perustavoitteet, 1uo-
kan tasolle asti, jossa ntääritetlään 1ähi- i a lisätavoitbee'r,
paikaillisten olosuhl,eiclen mukaan. Tavoitteita määrilel1ään
s j-ten kaik j 11a kasval,uk*:en j a opetukseen osallistuvien ryhmien
taso1la.

Ileljänt,enä peria.atteena oli laaj asti- ymnärr"ettävä :53i]l-;!_1:gg-
den pcriaate, mikä merkitsee sitä, että tavoitesisä11öt pyri-
tään määrittelemään laadultaan ja määräItään niin, että ne ova..

opetettavissa ja opittavissa nykyisen ja lähitulevajsuudessa
valli.isevan opetusjärjestelrnän (resursssien) puitteissa. Rlrli:'.i:

ei siis mäd-ritc1lyt tai pyrkinyt määrj tLelernään ilianneta,roit-
teita, jotka idealisoidut opettajat ja oppilaat voisivat saa!'u.:

taa jctealisoitujen olosuhLeiden vallitessa ja jotka luonnol-lj--
sesti näyttäisivät kaunij-lta paperilla. Tavoitetyötä tuitane:i
tekenään jatlcuvasti, joten mahdolliset muutokset aikaresurs-qe::
så, opetuksen parantuminen esirn. paremplen opeiusmentelmien,
parempien palautemekanismien ja tukitoimenpiteiden avull,a jne.
voidaan oLtaa huomioon perustavoitetason koh{lamisena. Toisaal
ta ej- tässä suhteessa ole muutenkaan ongelmaa, koska perustav:
tetaso ei ole maksimi, katto, ,ruu#"" voidaan ylittää ia sen

y1itl,ämisesem tulee oppilaita rohkaista ia tukea. Se ei o1e

myöskään kaikki mitä opetetaan ja muuten tarjotaan onittavaksl,
vaan se aines, joka kaiki.lle opetetaan ja. jonka mahCollisimnan
hyvään omaksumiseen pyritää.n.
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Tojs'cettakoon aluksi, että POPS: j.n ja VIIiKE:n väli1la
nijn paljcn eroa, kuin ctsikcn .raatima lä]':estymislapa
tänrään. Jäl.k.i,mniäincnhän on eoe.llisen tarkennus. Tilan
misel<si esj-1,än vertai lu.n tarrl-ukon rnriodoEsäl.*-_
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c a a n. i?i_ _
!/gq tLt .:'

öa,aabui:-

OPETUSSUUiJIJI-
TELI'1A]'I ALUE

POPS

Yl-ci set l<asva-
tustavo i tt eet
suhl,. kiel enop.

Yleislr-ronteisesti : 1ähinr-rä
kansainvä1 i syy skasvatus

Yksilöidymmin ja koz'oste-
tummin

Kielenope tuks en
yleistavoitteet l-

A1a-asLee n la''roi - Koko ala-a-steelle
telauseet

llrilcseen fuokille 3-\ ja
-/5-6 ja yksiröjdynrnln

Y1ä-astcen
tavoit e-
lau s eet

Eriksccn tasokurssei ttait'r :

ylc.i s, keski, I aaj a
1yhyt, pitkåi
ei vuosikr,rrsseittain

I'limcnsä rnr-tkaisesti : kai lii
]-e samat per'u:;i eva.' j 1-tue-';
( ei eritei ty ]<ursse itta j,n .

ei myöskään vuosikursseii-
tain )

Kiel el I is t en
toiminto; en
(tail,ojerr)
pa inot u s

Korosl,aa. puh. ymm. ja
puhumista

Tuo esiIle 1r-retun ynmä,r*
tämiscn tärke;,rden

Kiel. cnkiiybtö-
t ilantect

Osittain aihepj iriluet-
telon yhtcydcssä

Yksil öidysl,i

Aihepiiri t Yks-i.1öj dysti koko perus-
koulua varten

JäsennetJ'sti ia Yksrlöi-
dysti koko peruskoulua
varten

Bakenteet
a1a-asteel'1 e
y1äasteel1e taso-
kursseittain

ilr j kseen luokill-e 3-\ ,
5-6, 7-9 ja rr kielessä
7-9

Sanas Lo

Aktiivisesti:
3_tr 100_350/rk
5-6 200-100/l k
Yleis 100-lCA/\k
Kesl<i ttoo-5oo/li(
Laaj a 500-6OO/tlt
Lyhyt
Pirkä

400- 500
Boo-rroo

1000-r500
2000-25a0
2500-1000
4oo- 5oo

1000-1100

Koko perllskoulun aj a1 1e
I opp. vk. 1000-1i0C sana.:
pääasiassa all'ui ir,'isesti
II opp. vl.:. 800-9cc akrii-
visesti

Kul-ttuuritietous Ky11ä Ky11 ä,
t e11ä

myös valmi us
oman rlraan olpj

käsi-
a

Af f ekti ivi se r-
tavoitteet
Opetusjärjes:cJ;i;
ffi.

äidinkiel-en osuus

-eri-yt täminen
oppimisva j l<.
yhdysluokat

- arvi ointi

-suunnittelu

POPS I: ssä
varauksellinen kanta

viitt ee11 inen
viitteellinen
viitt eel 1 inen
viitteelli rren

vii-tt ee 1l inen

sovel-1ettu kielenopetul.:s€i
harl<innanvarai s en

kä.ytön salliva
yksi 1öidyr:rpi esittel y
yks i1öidympi l<äåri'r,ely
yks:i 1öioynpi käsitie iy
yksilöidllmpi, hoi"osi.,aå
arvioint it redcn h;iöi;'rrt ä: :

yksilöidympi
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Tau.ful<ko osoittanee havainnollisesti,
osin jopa identtinen FOpS:in kanssa j
1öintiä ja tarkennusta.

t:)

että VfKKE on kesireisit-tä
a mrrilta osin sen yksi-

rooi it

hing theor.y arrcl

, Vol fff,

Tilannepohj aisuudesta

on varitettavaa, että VrKKE : ä laaditlaessa o1i käytettär,i_ssä
varsin vähän aikaa. Tärnä luonnollisc-sti näkyy työn laadussa,
j ossa on paj on tarkisl,am j.sen aihctta. Myös j otkut irmaisut
ovat vähenmän onnistuneita. Täten ehkä ilmaisullisista syislä
vrlil(E:stä voi saada kovin tilannepohjaisen kuvan, vaikko es1m.
raken+;eiden esi-ttelyyn j a systenaattiseen porrastainiseel-1 on
kiinnitetty paljon huoniiota. vrKKE: ä. vo:ita j.siinkin tilanne-
potrjai-sen opetussuunnj-telman sijasta ehkä paremm.Ln kutsua nro.ni-
uJ otteigeksi opetussu_urrnite.l maksi , j oka pyrkii spesif ioimaan
use j ta opetussuunnite.l.man komponenttej a.

Koska tilannepohjaisuu,s on uusi asia j a se on ilmeisesti osit-
ta j n väärinymtirärretty ( esim. "var-ihuus I on esitetty ti]-antee]<si.,
samoj-n IratseLstaminen'r ), ) ienee paika]1aan esittää muutamia
näkökohtia siita, mitä tilannepohjaisuus voisi o11a. Lienee
syytä muistaa, että tila.nne on lyhennys sanasta l<iel enltd_)'t;tö-
tilanne. Tämä jo erottaa r.atsastamisen pois, koska siinä ei l<ai
välttämättä viestitä kuin hevoselle ja siinäkin viestit ovat
kai lähinnä äännähdyksiä ja/tai fyysistä toirnintaa. Kyseessä
on todennäköisesti sitä selvemmin kielenkäytlröt ilar-rne, jos on
havajl,tavissa jotkin tai kaikki seuraavat piirteet ja/tai tekj*
JA-L:

1) on erotettavissa selkeät ulkorraiset puitteet.
2) On eroteLtavissa 1ähett!;;lä ja vast,aanotta ji.

On oltava pa.lautb""" r.hd.i1i";", ,rrikkrpa viiväs-
tettykin (esim. kirje).
Lähettäjä11ä ja vastaanottajalla on tietyt
(määräytyvät useimmiten automaattisesti ) .

Viestinnä11ä on usein havaittava tarkoit,us.
Tilanteeseen kuuluu usein !giminnallinen aspel<ti,
esim. jokin selkeä viestintätehtävä-.

Edellinen luettelo on alustava.. Jotkut seikat eivät ehkä ole
yhtä tärkeitä kuin toiset ja toisaalta luetteloon voisi ehkä
1i.sätä joitain muita texijöitä.

3)

4)

5)

Stern, H.H. (f9TU) Directions in language teac
rescarch. Proco:dings of third AILA Conference
i{eidelber.g: Julius Groos Ver"}ag, s . 6i-i0B .

Lähde


