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Ongel"ria ;a r,riet j qkelYjä
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Perustavoj-tetaso: mitä se on? Ydinoppiaines: rnitä se on?

perustavoitetaso tulee rnääritellä komniunikatiivisen kompetenssin perustasonat

\ 3ok* rnääriteliään luet{.elernalla

- kielelliset toininnot(puhetoininnot, kielelliset flnkkiott-kuten : oitaa'
iii-irnittää l;ucr"nt i ota

kotaktin tervehtiä, esi:eliä itsensä, pyytää jotakin, selittäii, ilmaista

mieripide, ilrnaista mielihyvää'ja -pahaa, tehdä ehdotus $ne) ja niissä

käytettävät krelelliset keinot

- kiclenkäyttör'oö1it(kenä, mi.ssä ominaisuud.essa - ketä kohtaan), jotka tirlee

hallita
- lcielenkävttötilanteet(puifl:eet, raanit, kehysiikiiät)

- aiherrr;:it. te;,,-.at
M.ämf;1" -ätden järjestys- ts.mil.lainen 1ähesytnistapa vali.baan?

Lielellrset toj-ninnot orat hyvin pelu.stavaa laatua Öl:-';i'' l:iel-e''

jotl;a voj.vat esiintyä kukursissa eri tilanteissä. lie ei'rät l;uitenkaan esii::i';

itsenäisinä vaan konkretisolt : ' , aktu:1:; soituvat erilaisissa 1:ieier,1:i;--:"---

til.:.ntej-ssa ja -roo1.-.issa, i,ielen ilal-linta *ekkitsee palSolt; ::'erl 'i;r'llse::

ja ' ielell-:s en r':;ol^c:: tull:iå::-(tar' i'r"',"-',l ';on) pubkmj-sia kielelliseen nuotoon

mista n:erkityksiksi. Ei tul-e pysähtyä vai.n käsitteellisel-le ;a loogiseil+

tasolle (esin. aika, pai',<ka, totta - ei to'Lta) vaart on päästi:'r'ä l-ignaä''-til1-

le (sosiaaliselle) iasolle, jossa kieli on kornnun- aation väiine . i-sei:-

vieraicen lciel-ten ops:-1"e1u pysäht;ry 1.'äsitteelfise'lle ja locgrselie rae :1le 
'

. joiioi:, c!i:äe1*;i::1,:' :tcr,-1.'*:.t::.aij-j-'-:.ne:: ,,;1reI€:i:5j -"1i i ','c-i.'rr:-i .":'-:- '

!,C::.n"ii;ri::lrj-rr: r:t:;r l:-c jre'i:..;5i l,erki"b;ee S:-:'rai1å e csi'aai'SSjr }:c:.::''':sll:--,;-'

l.-i.:"-,,:.^..., :.si:., ..c::;* :.rt ;:- r;.:. .':,..::.:';.i':.:;'-...
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,, JoLran t in$trom (lgll) l:-atog och f örståerse. pul.fp-projektet 2, Fedap;ogis

ka institutionen , Cöteborg.

I4an kan hår göra en viss kkillnad mellan att förstå ett visst snråk -
t'ex' evenska - och att förstå en viss text, som handlar om någonting

beståmt t t.€x. fyeik. Sriillnaden år dock lnte absolut, ty för att kunnax

förstå en bxt rnåste man förstå språket. sessutom tillkommer att även

det va&åipa vardagsspråket 'rhar en värld.r'(Gadaner), dvs det beskriver

en vätld. av ting, liäncielser, människor, relationer och handlinger , och

man kan inte fbrstå detta snråk ulan att samtidigt förstå någc,nting 
"o_

deb värld, som språket beskriver. lret föreligger här ett slags dialekti:k

reåation nellan en a1lmän språkför*åe1se och, om uttrycket t111åtes,

en allmän I'världför#else'r: å ena sidan finns här en betydance över1app1

ning, åen å ancra sician år de både inte identiska, ty man kan ha

erfarenheter, uo* Tål* uu' formulerao och nan kan ha ett språk, som

saknar f'täckning. r' ( s. 11-)

Låsnir:gen ( sT tolkning) är en procedurx, so& man utför, nedan förståelser

är någonting , som inträffar eller inte inträffarl ( s.1S)

Yi kan aldrig utgå från att nänn$skor i en viss sltuation känner tiil.
hurudar: sit*ationen air. än fö1jdsa.Ls till rretta åir , *tt -slBåti_oneå-måste upntäckaå (l,aing, 1971) (s,21) vi lever alla i olika tSrrer av%

si Luatibner el-}er kotrt'lxter, vilkes käraktär inte såikert är uppenbart 
:till oss - dvs. er: situ::tj.on kan ha egenslceper e1ler eapekter, vi1ka

undgått vår up-pmärksarnhet, och just dessa aspekter kan, r:är de upptäcks,
begripliggöra en hel- deb sådant, som vi tidigare inte kunnat förstå av ^ i

skeendet i situationen ( s. Z1-ZZ) 
i

let Si 'ns emellertdl e1.t generallt och betpdligt större prr,.blemområde,
nåmligen hur människor kan färstå språk över huvud taget oeh det härureci
dialek*iskt sammanhängande problemet: hur måänå$:kor kan förstå genöm 
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spåket, dvs] hur nan f-;elom

annat: en 1,enke, en teori,
atL förstå språket kan

vär1cien, r:amh.ålJ-et, sig
förstå någontigg

sjävl. ( s, 24)
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Wooclsi";ori;h, J. A. (19 ) Or: ti:e rol.e of reaning -iir second-language teachi.ng. Language

Learnj-nq, 2jr",, 75-J?..

ItHan.k Snlih oi: tullut srihen tuloliseen, et1:ä ei v,:i l-ukea tehokkaasti äi:lneeno el1,ei

ol-e ensj-n ;rmnä::iåin;rt nerkitysibl . i'ier.[:rt;gise:r käsite l:eru.s'Lr,l'Ll kognitiiviseen onpirnrsen

psyhol-ogiaa:r, -"ionka r'1i.llåar. jokainen oppimistppathu"iaa rnerritsee s:'-tä, että oppija
sui:teuttaa el-i i-ntegroi- uuden tied.on onaan me-ailmankäsit;rhseensä, jonka teorian kuki-n

o;r luinri"t ail,eisenrpien l:lo}ier,lustensa perusteella. Tutr.rt asiaS ovat red-r-r.nda-ntte-'ia ja.

ri:ahdol1 is'cavat l'reskittyå.. "Lr.rit e en as iaa-n.

I'lerkj-'L,vkselie on a:r,reitava lieskej-]:len- asema vieraan kiel-en oppir;r:sessa. Voicl.e..at L'lrsyä

Dqaavåeåeniro tavp*tieet pareriiii:i.ir korostama-lla. ner'hit}.si;åi ja opettaLra,lla klelen pinta-
elementteje. vain sr-ihteessa. raerkit)'1i-seen( merliitys er pelkästäb.n referei'issi-ilrnj-önä

a; vaan kuten ;il-1ä rnäbi::itel-t',n).
!

Jos oppilas ei, J,rtrnärr"a, viere.an trlii:elen syvära.].;enteitao hain voi ainoa.ste.a,., suh';c,-.:i"Laa

viwraan hielln Finia::ahbntdet onan äid-inkielensä syväraleentersiin. Täl-l.öin on inter-
ferenssin nall'l-,rilisuus iryvin surrrj-.

.' että vieraan kielen opsikel-ussa voi6,a,isij-i: r.r,eurata åidinl.iielen järjes-t\dLY L i,dJDJ DtAUd,t

tystä: pLiiehi:r.::- ia rrle'kit;.5 vatr<iin.nutetaan e:inenkriin kirjoitus ja merltitys yhd-istetääLn,

EC-ellisessai voj-ciaan o-Ltaa esille non-.eegrrnr;1e-;.1j,sia åiain;repid"teitä .,oöta jlilhinmä:-sessåi

ei ole. Tosin kultuuri on i.-ovitirrsiln:alvoittoj.starr. Carrollj-i: nu,ka"a,n:';-ös rnuid.en tekijöi.
den o'1 lessa vakional ;rleensä opitaan vrsuaalisesii esiteöty n:ateriaali paremnin kuin
su'il-l :'Lsesti esitett$-.

Sr-nithin kuka.'.n ,, erkriyksen y,:lmär';åhrinen edei'Lää sanan id"entif ioint-ra. I''iackeyn rnukaan

ma'l 1ir cli"e:r väliset suir-beei on tui-rnettavir. en:-l'er ltuin sen yksitgliset osat voidaan
yrnrni-i.i'ti.iä. Si.ksi on tåifkeäåi}<xy l4ackeyn mukaan kysyåi esittäairb rnetodi ens'in äiåi.rjBetr

sana'b vai iauseet. (-Tiil:i-,:n vor--si lisä,iä sl'n-LagLiltl joli,a vo-isi olla kaillåieri jär.kevin
aloitus: a- yellovr hou"se, The bird- sang. ST).

i'/ilga" Riverw on ehC.ot{'anut, e'b'ti.l t'ieraaL klel-e,.r +petuirsen a"iussa o13i lyir;.t johdatus,
jonlla ail,:;ne" tutustt.:"i;taisiin liansaan je, naa-han ja- toissijaisestå 1,i*Lo:ni-ota kiinnitetään
kieleea Sanälla vori:abiin I'erratå kielj-ä slrvär.akeniee'l l:lsest:-.
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Fishman, J.A, Tile Soeiology of Language,Teoksessa P.P. Gög)-ioli(toim) Language

and social context, Penguin Books, 1972, s. 45- 58.

Tilanteen määrittelee kahden(tai ueearnman) viestijän samanaikainen esiintyminen.

Viestijät ovat tietyssä suhteessa toisiinsa ja he pyhuvatr jostakin tietystä
aiheesta tietyssä paikassa. Tilanteet eroavat jönkin tai joidenkin tekijöiden
suhteen ja jos eroavuus on riittävän suuti, voi kielen rnuoto vaihtua. On kuiten-

kin olennassa samantapaisia tilanteita, jotka muodostavat tilenneluhkkia eli
alueita. Tåillaisia al-ueita ovat mm. perhe, ystävyys, uskonto, kasvatus ja

työ. ^

Konmun-:-katiivinen kompetenssi on analysoitava osatekijöihinsä. Nilstä valitaan

ne keskeiset elementit, joiden harjoöttamisella pyritään halutun komeptensein

aj-kaansaamiseen. Kompetenssi realisoituu konkleettdtsissa tilanteissat joita

s imuloidaan ja harjoitellaan,
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Hpe tus,iäri e_s t e 1yi stä

Opetus järjestelyja c siteltäessä voisi kj.innj.ttåä erityistrl htrotniota

kielitardon progressiönn esim. Bloomin taks'rnömian taj, Valr!*öån

sovellutuksen mukaan. nsj-m. kes,;r-rstelussa ja sen n;'.öööi1y:;sa voisi

edetä seurravasti: r:agoi,3a spontaanicsti. j.iman rnj ti.än ,oeiirrlstciu;l a

(OI{1 nine! , I see, l{o . ". . ) , ofitaa spontaanj.sesti kantaa i.lnrn Feruc-

teluja ( fnat's righ'b. That can't be possible. Younre right. f agree),

reagoida spontaaniscsti ottaen kantaa ja esitLäen lyhyen perlistelun

( f think *kx*xwaxxlrysxgx ycu, ciid right.' It rvas too difficir,l. h/. (...
I think he did wrongo We rrustn't ...u), ottaa kantaa ja perusiella

rnieli"uiteensä (We must not be cruel to anina l-s. Tireir l-ives are just

as important as or:rs) They ha."'e Gverli r:ight to ... u )

Xq&ligXle-e_*iq, jota käytetåiän esim. åfa-asteen englannin crpetukren

kokålussa, vcisi laajentaa niin, että se yksityisten eanrjen Liäksj-

sisä]täisi kcmnunikatiivisia ihnaisuja: 01isi koftieja lois,a cl-isi

esj.m. seuraavanslsiia tekestejä; Ehgt {g-J-gu sa;r r*hen lrou dj.d nö'b

understancl what somebody said to you? Sgt 0p -t::t..qg:f. i'rhen ;rou xxx*

would like your teacher to cone to he1-p you?

Pardon? (I'n soruy)lut) f eianrt understand what you said.

Would. you come here, plqase?

i

Horr

Irfr14 t

do

ny

youx so ?

mane is .. o

Ilel-1o. Il

T:-s is

lll

Tom.
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Dialoglsta. keskustelutilanteete

Keskustelutilanteåssa on todettavissa joitakin yhteisiä piirteitä nutta

tilanteiden välillä on rayös todettavissa eroja. Yhteiset piirteåt ovat

odotetustl luonteeltaan varsin yleisiä, ei-kielel11siä : sosiaaliseen vuoto-

vailsbukseen liittyviä. Ne mäårittelevät sitten osaltaan mlllaisen kielellisen
toteutuksen keskustelu saa. Näitä yhteisiä piirteitä ovat mm.

1) Kesicustelukunppani on läsnä konmunikaatiotil-anteessa joko fyysisesti tai
puhelimen tms. vä1itykse11ä. Ero fyyu&en 1äsnäol-on Ja ei-fyysisen 1äsnäo1on
välillä aiheuttaa eroja kielen ilnenemismuotoon.

2) Kielen ulkopuolinen tl1anöel (ekstralingvistinen tilanne, konteksti)
vaikuttaa kiel en ilmenemi.snuotoon.

1) Kielenkäyttö on yleensä spontaanista Ja sisältäå enotionaalisia piirtletä.

{) Keskustetutilanteessa tapahtuu puhujien vuorottelua. Toinen voi puhua
enemmän kuin toinen, nutta kuulija antaa kuitenkin mininimäärån palautteöta.

llman lflaultteita keskustelu (dialogi) nuuttuu monologlksl, yksinpuheluksi.

Ke;kustelukumppanin läsnäolo merkitsee, että viestintriån vaikuttavat ilneet,
eleetr intonaatio, korostus, ts, henkilöt vlestivät koko olemuksellaan. Fyysine:

läsnäolo nahdollistaa tarkkailta tietoisesti tai alitajuidestl toisen henkilön

reaktioita( kielellisiä tai ei*kielellisiä), joiden perusteella paätetlään onko

viesti mennyt perille. Puhujien vuorottelu tekee mahdolliseksi kysyä tarkemmin,

ios iokin seikka on jåänyt epäselväksi. Åeskustelukumppanin reaktioiden

tarkkailun ;reraeteella puhuja voj. oma-aloittelsesti myös esittää jonkin

asian uud.elleen eri ilmaisua käyttäen. Tilanne vaihtelee yleensä jatkuvasti,
eri suhteissa

vareini<in jos puhujat cvat/" tasa-arvcisiaH csanottajla. TäIlöin kurnmallakin

on oikeus vaihtaa puheenaihetta tai näkökohtaa. Kuulija voi täydentää puhujan

ilnaisuar keskeyttää hänet, ehdottaa sanaa tai iömaisua kun puhujalla tulee

katko jne.

Iialogi on toisaalta tilannesid.onnalsta ( riftoiset olosuhteet) toisaalta
kontekstlsidonnaista ( edel1ä eanottu måärää paljoltl nitä seuraa). se on

: -/' 
/\ \l
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usein hyvin elliptistä , mistå johtuen puhutun dialogin translitterointi

voi antaa huonon kuvan dialogin todellisesta sisä11östä (esin. intonaatio).

Keskustelu on usein rakenteeltaan varsin polveileva. Se sisältää runsaasti

totunnaisia fraaseja, tavanomaisia sanakonbinaatioita, henkllöl1e tyyplllisiä

sanontatapxoja ja huonautuksia jne.
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0ppi"r:äärän jakssttaminen pj.ene_npiin Iksi4köihj-n

Ensin luööbllaan jouieko kielenopetuksen yleistavoitteista johdettuja riial.:roiavoiiteita

LLT,Ulln tapaan. i",ie vcid,aan jäsentää eElel-leen rajalli-seksi rna.i;irå,iirsi kieiellj-siäl tilan-
teita ja kie-Le1lisiä jlunktioj-ta.. l'lriider peru$öeella voidaan iu-etella nii-ssä tarvitta-
rria keskeisi"åi rakna'hi'i, ri;.ncja. ;a i.'r.r:iuksia'

-{'i el e" L i nen 'r i.ia:lne K.l elel l j-nen funlst j o-, ja se:r tjier,rttjar;:is.gssa kbi"'tte! bävät
ra};elteei, saira'; ia i1'r:r isr'1'

Osaei r,.asta"'i:a Csaa i-tse ilrnaista

Oppilas bahraa tååtää

rnillainen jokrn esi-neo
asia, tapaltiurria,, henr'lilö
t i"r:s o:r

Yr;rrrärtäi;i

lilNIÄT-I,LT

CprrJ 1-e-s ha-]u.a"a tietäär/
1, er'uaa/ iiiten joki:r TAtrÄrF..EniO

t'eh"d..l'än Ks. osaa itse Ks. osaa itse
ilmaista, il-naista

'./1'a1; 
I r, ii/'t e /si"-^ 1i.i:e ?

Is he a- fi:leiid.ly person?
Is it biq?
Hov; tall is she?
iiow old. are tliey?
i',/as it rrer"ir d iif i ct-tlt ?

Did" .vou frire it?
Tel I "'e riiou.t it ,

iri1r3-1 
"ot1ou:' 

is i-t?

lIor,"r do ;rou. s'l;art it?
Hou does i"t '".rcr:k?
l,vhat do ;*ou do r,,iith it?
T1^ T *.,'t't +t,ie .1=.i-arr nr 2UU I UL:IJ ;i.Ii, ,l-lDU UI ...i
Tj110+ T 

'I dor':It lror..' hov to....
You riust turn this l:åndle..,
Fush thi,s J:u.tl,cr) ottt

lli --+ +1-,a.,

Do yoi-r know hor+

LU o r r J

It sa;'s; you
start tlie engine

t:y ,,,ing add
..i hd

1/ ^^ Trvut I ..d

v^c.Lvut J\ru_ ...

Iio, Illrr afrad
I canr t help
yol'. r

ii}:e th is .
You press that
button.
Inse:"t a coin
a-nd press that
button,
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