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JOHDANTO

KIELENOPISKELU

-

KOKO IKÄI,UOKAN OIKEUS

Oppivelvollisuus on nähtävä oppioikeutela, jo.\a antaa mahdollisuuden
niiliekin, joilla on poikkeuksellisen suuria vaikeuksia oppimisessa.

^f,'t'
/t>

Kokemus ja lutkimukset ovat osoittaneet, että noin viideS-oSslla- oppilaista on väike uksia v ieraan kielen opi skelu ssa. Sy:rLva*e.q ESitrFAAt=tg
vat-ola-nonenlaiSjA. Erila i sten syiden, tuntem inen on kielenopettajal e
t[i[öää,-jotta hän voi ottaa ne huomioon .opetuksensa. su.unnittelussa
ja toteuttämisessa ja auttaa niitä oppilaita, joilla on.erityisiä vaikeuksia,
äiin ettei seurauksöna vaikeuksien ilmetessä ole vain heikoksi alennettu
ärnosana ja vastuun jättäminen yksin oppilaan kannettavaksi.
I

Vaikeuksien syntymistä voidaan ennalta ehkäistä ja r.rjiden.vaikutusta
lievittää sekä iiecion että monien toimenpiteiden avulla, joista seuraavassa tehdään tarkemmin selkoa:
jo-ita

vieraan

on saatu selviteltäessä
kietutkimustuloksista,
-lentiedon
oppimisvaikeuksien syitä, ja ottamalla nämä tulokset huomioon opetustyössä,
oppilaantuntemuksella,
- hyvällä
oirnilaiden-erilaisten valmiuksien huomioon ottamisella,
- t<ävttamällä hyväksi tietoa oppilaiden
erilaisten vaikeuksien syistä,
- anlamalla kaikille oppilaille -mahdollisuus
kokea onnistumisen elä-myksiä opiskelussaan,
solmukohtien kartoittamisella ja niiden solmukoh-tienkielenopiskelun
huomioon ottamisella käytännön koulutyössä,
työn huolellisella suunnittelulla, jossa erityistä huomiota kiinnitetään
-oppimisvaikeuksien
ehkäisemiseen ja voitta(niseen,
käyttämällä vaihtelevia, erilaiset oppilaat huomioon ottavia opetus- ja
-opiskelumenetelmiä,
eriyttämällä opetusta ja opiskelua luokaosisäisin keinoin,
- totuttamalla
auttamaan toisiaan,
- tehostamalla oppilaat
tukitoimenpiteitä maksimiin,
- yhteistyöllä erityisopettajan kanssa.
-
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OSIO

1

OPPIMISVAIKEUKSIEN VOITTAMISTA VIERAIDEN KIELTEN
ALUEELLA KÄSITTELEVÄT TUTKIIUUKSET
Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Kun koko ikäluokka o_piskelee vierasta kieltä, hitaasti edistyvien oppilaiden gppimisvaikeudet ovat nousseet yhdeksi keskeisimmistä ongblmista. Tutkimusten mukaan osalla oppilaista esiintyy selvästi alisuoiiulUpgiÄJa vieraissa kielissä muihin aineisiin verrattunä todistusäffiTäfrölg1 rÅ-ukaan mitattuna. Tutkimustoiminta on lähinnäJ<ebkiitynyt kartoittamaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat vieraan kielen oppimiseen ja
siten myös oppimisvaikeuksien voittamisen systemaattiselle suunnittelulle ja toteuttamiselle.
Vieraan kielen oppimiseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät, jotka havainnollisuuden vuoksi voidaan luokitella esim. seuraaviin opetuskohtaisiin
ja oppilaskohtaisiin tekijöihin, jotka ovat jaettavissa edelleen osatekijöihin:

PH t7.2. VI/'-z
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Opeiuskohtaiset tekijät

-

Opetusjärjestelyt:
ja sen esitystapa
- oppimateriaali
opetus- ja opiskelumenetelmät
- oppilaiden erilaisuuden huomioon ottaminen
- tulosten arviointitapa ja palautteen saaminen

-

Oppimiseen käytettävissä oleva aika:
- tuntimäärät
määrä
- tukiopetuksen
oppilaan poissaoloien määrä
- kontaktimahdollisuudet opiskeltavaan kieleen kouluajan
ulkopuolella
-

Oppilaskohtaiset tekijät

-

Yleinen älykkyys:
seurata ja käyttää hyväksi opetusta
- kyky
kyky ymmärtää annettuja ohjeita

-

-

Motivaatio:
kielen opiskeluun
- kiinnostus
sinnikkyys
- pitkäjänteisyys
- Kielellinen lahjakkuus

-

Oppilaskohtaisa tekijöitä
Tutkimuksen avulla on pyritty etenkin Yhdysvalloissa ennus:!41aai.L lähinnä oppilaskohtaisteil iekijlOiden avulla dielenoppimGessä-ffi neity
mistä. Ennustamisen tarkoituksena on ollut toisaalta määritellä, kenen
kaulattaaxyh$e opiskelemaan vierasta kieltä ja toisaalta saada selville
gn4gkolta _rLe _opp_ilaeL joille kielenopiskelussa todennäköisesti tulee
esiintymään oppimisvaikeuksia. Ennustamisen tarkkuus ei ole kuitenkaan osoittautunut kovin hyväksi.

Usein esitetään, että alisuoriutuminen ja oppimisvaikeudet johtuvat
älylkyyäestä tai kielellisestä iahj4t-t-p;
mUud,gSLa. Us-eat tutkimukset onat kiiitenkin osoittaneet, että älylikyys
selittää vieraiden kielten oppimisesta vain noin 20 olo.
pääasiassa oppilaiden $q{,_Alast"A

en ke s kiarvo eli aikais e,m_pi .kp t'dq1g'g4qslJs ennustaa kielen
oppimisessa menestymistä paremmin. Se selittää tavallisesti n. 5.0 0/o
L ukuaineid

kielen opiökelussa menestymistä. Kielellisen lahjakkriuden

;:"U*.
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alueella on auditi.ivis"ella",kyvJUä, (eli kyvyllä ottaa vastaan ja omaksua
tietoa kuuloä iiäiitytisettå)loäöItu olevantärkeä merkitys. tlto*uaalinn"
osuus kielenoppimisessa on todettu tärkeäksi, mutta sen osuutta on vaika eristää ja mitata, koska motivoituneet oppilaat vleensä menestyvät
hyvin, mikä taas lisää motivaatiota. Eräissä tutkimuksissa on motivaation selitysosuudeksi saatu 15-20 0/o.
Edeltä esitett_yjä, erillisissä ttttitiruksissa jaeriikäisilläoppilaillasaatuja
lukuja, ei voi yksinkertaisesti laskea yhteen ja todeta niiden yleensä selittävän X 0/o. Lisäksi esim. >lukuaineiden keskiarvo> eli >aikaisempi
koulumenestys> on aivan liian epämääräinen käsite, jotta siitä olisi hyötyä opetuksen tehostamiselle. >Lukuaineiden keskiarvossa)) on usein kyjos oppilaalla on vain yksi tai harvoja opettajia
symys
- varsinkin
oppilaasta muodostettua yJqiskäsityksestä, jonka peruserääniaisesta
joten
esim. oppilaan kiltteys tai
teella hänen eri arvosanansa on annettu,
yleensä käyttäytyminen voi heijastua useihin arvosanoihin ja siten kumuloitua keskiarvossa.

t"{-

Luvut on esitetty lähinnä havainnollistamaan, miten eri tekijöillä on pyritty ennustamaan vieraan kielen opinnoissa menestymistä.
Edellä todettiin, että oppilaskohtaisilla tekijöillä voidaan vain osittain
ennustaa vieraissakielissä menestymistä. Lisäksi jotkut oppilaskohtaiset
ominaisuudet ovat kouluikään tultaessa tietyssä määrin vakiirtunee.i ia
lniihin vaikuttaminen voi olla vaikeasti toteulettavissa (saattaisi edellytIiiä-kodin ja muun ympäristön muuttamista tms.). Oppilaskohtaiset
ominaisuudet on tiedostettava ja otettava huomioon opetuksessa, vaikka op_e-lu5leblpisiin tekijöihin voidaankin helpommin vaikuttaa ja niiden tuloksellisuus on helpommin mitattavissa.
Opetuskohtaisia tekijöitii

vieraiden kielten on todettu olevan erityisen ygg[lv-a.aine sikäli, että
op etus oh jelman on muodostettay a j qfu!*o-n-4uk4ine n kokon a isu u5, kos ka
uikui."*äin opitun riittävä hallintå on edellytyksenä uuden asian.oppi
miselle. Tämä äsettaa opetussuunnitelman ja oppimateriaalin laatijoille
l"-åoåituiitte vaativan töhtävän. Heidän on ]uotava opiskeluohjelma, joiia 'etenöe niin, ettei tiedoissa synny aukkoja. tämä edellyttää
ja
selkeää tavoitekuvausta, tehokk4{4 ope!usmenetelmiä 3a luotettavaa
voinee
opettaja
5ätri"OfSffiTpöiinGtutofien äivioinija. Yksityinen jatkuvaan
ar;ä1ili6"ril;in jäiuloksellisimmin vaikiittaa oppitulosten
;i;i;iiil j; tulösten perusteella suoritettaviin korjaustoimenpiteisiin.
Erityisen lupaavia tuloksia on saatu, kun opetusohjelma.o.n jaettu qppikokönaisuulisiirr (units). Yksikön tavoite ia sisältö esitetään tarkasti ja
senäl-usÄaJffipussa on tavoitteiden saavuttamista mittaava koe ( glkudiaEnoosi å foimatiivinen koe). Suomessa on todettu itseohjaavaa tufioiietusmäteriaalia laadittaessa (Takala 797 1, 797 2, 1973), että oppilai
den suoritustaso saaitaa kohota useita kymmeniä prosentteja. Yhdysvalloissa (Smith 1968) on todettu samantapaisia-tuloksia: epäonnisturnäärä väheni $4o/o, yli 85 o/o tehtävistä oikein ratkaisseiden op-i.t".r
pilaiden määrä kohosi kymmenkertaiseksi, oppilaiden- suoritustaso- paiani 33 o/o. Opettajien suoritustasosta todettiin, että heidän tehokkuutensa oppilaiden suoritusmenestyksen perusteella arvioituna.nousi \6kertaisötsi, kun gp-eltajat olivat tietoisia tavoitteista ja tietoisesti py{|ivät saattamaanä"fipitäat tavoitetasolle käyttäen hyväksi erilaisia yksiiöliistämiskeinoja.
Opettajakohtaisista tekij öistä on sy,ytä erikseen mainita od-otusten merkity s o ppi m isel I e. E;;;k'i;;" gi ;ntiiaiset j a am erikk al a is?I*tTfffiu k set
inäs"nit ut & Jacobson, Bursiall) ovaL osoittaneet, että pppila-iden opli
äista koskevilla positiivisilla ja neg_atiivisilla ennakko-odotuksilla on taitoteutua luokassa. Vaikka o-dotukset selittävät luonnollisesti vain
"r*r.
ärän oppi.uavutuksista, on niitä syytä korostla., jotta niiden.tärkeys..tiene
åoit"liäiriin. Ennakko-odotuksöt ovat sikäli huomionarvoise-t,.että
iavallisesti täysin -U.B*dotlpnqast!. Opettajan. positiivisella
"åiiiiv"ai
urånn"oitr.isella koko ikäluokail kielen oppimiseen ja onnistuneen oppimisen kokemuksilla lienee sitä suurempi merkitys, mitä nuoremmasta
nooitä".tu on kysymys, koska alkuvaiheessa luotu käsitys itsestä kieldrioppijana on iaiteä myöhemmälle opiskelulle'
130
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OSIO 2

OPPILAANTUNTEMUKSBN MERKITYS
Jotta opetus voitaisiin suuunnitella ja toteuttaa mahdollisimman tarkoin

p!!'i?'ff,ffit:lllJJff :"J"Tj:xX':äliÅ,

loin oppimisvaikeuksissakin olevalle oppilaalle voi tulla mahdollise"ksi
kokea onnistumisen elämyksiä, opinnoissäan ja hän voi tuntea opiskelunsa mielekkääksi ja samalla hänen itsetuntonsa kohentuu. Tyytyväiset
oppilaat vaikuttavat myönteisesti luokan ilmapiiriin.
Heterogeenisessa luokassa saattaa olla muutamia oppilaita. iotka edistyvät huo-malta-vrs-fi- rnuita hitaammin kaikista auttamis- ja t"ukitoimenpiteisä huolimatta. on kuitenkin mriistettava, eLtå he"silti edistyvåt,
vaikkakin omilla ehdoillaan ja omaa vauhtiaan. On vaarana, etdä hitaasti oppiva eristäytyy tai eristetään muun luokan sosiaalisesta kentästä työskentelemään yksin, jolloin hän saattaa myös fiksoitua suorittamaan pysyvästi samantyyppisiä tehtäviä, esim. nimeämään esineitä,
sen sijaan että työskennellessään yhdessä toisten kanssa omine edellytyksineen etenisi vähitellen yksinkertaisista tehtävistä vaativampiiir.

oppimistilanteessa on pyrittävä.sellaisee-n q*qin{ejsef4ih0aLrirrq, jossa jokainen voi tuntea olevansa tärkeä ja hyväksyttv setiå-Göiffin fran
on. on erittäin vaativa kasvatustehtävä saada vailieuksissa oleva oppilas tuntemaan omat mahdollisuutensa, hyväksymään itsensä ia vailieu1"n52 lpelisti.sesti,ja osoittaa hänelle, mitta ovtat ne vahvat puolet, joiden avulla hän voi kompensoida vaikeuksiaan ja löytää paikkansa töislen joukossa.

OPPILAANTUNTEMUKSEN KEINOJA
Tarkasteltaessa kielenoppimisen vaikeuksia kielenopettajan näkökulmasta voidaan nähdä seuraavat ongelmat:
1. _qillgi!,ia oppimisvaikeuksia oppilailla on
2. nttel- oireet kehittyvät
3.m ovat vaikeuksien sgyt,
4. milen vaikeudet korjataan
5. Bt!fi v4ikeuksia voitaisiin eanakplla gstä;i"

Kielenopettaja saa näiden ongelmien selvittelyssä tarvitsemiaan tietoja
oppilaistaan seuraavilla tavoilla:

1. LUOKASSA TAPAHTUVA DIAGNOSOINTI
systemaattinen oppilastarkkailu.
- luokassa
suoritettavat kokeet ja testit ennen opiskelujaksoa, jakson
-aikana ja sen
jälkeen.
yksilöllinen diagnosointi, jolloin selvitellään, millä alueella mahdolli-nen vaikeus esiintyy ja mikä on vaikeuden mahdollinen syy.

2. MUITA KEINOJA
oppilaan huoltaian kanssa. Nämä neuvottelut muodostu-vatneuvottelut
tärkeiksi etenkin kurssivalintaa koskevissa ratkaisuissa.
erityisopettajan kanssa.
- neuvottelut
neuvottelut koulun huoltohenkilöstön kanssa.
- erila,ig.g.t..asiakirjatiedot kuten aikaisempi koulumenestys, terveys-kortti, lääkärin ja koulupsykologin lausunnot.

Usein näitten ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan yhteistyötä opetta-

jien, oppilaan huoltajan ja koulun huoltohenkilöstön (opinto-ohjaaja-,

koulukuraattori, koulupSykologi, kouluterveydenhoitajä)- kesken.

PH 17.2. VK-3
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OPPILAAN VALMIUDET JA TAITO YMMÄRTÄÄ JA KÄYTTÄÄ
HYVÄKSEEN OPETUSTA
Aikaisemmin hankitut valmiudet

Pyrittäessä oppimisvaikeuksien torjumiseen ennakolta on lähdettävä
niista tiedql[si*a-,åosiaalisjgt-a,,em-qiiqrr.a-alisista"ja.tp,-a!-9nisl,9-.ta*valmiuksista, ioitiöiiiaaila on kielienopiskelua aloittaessaan ja jot4en kehittymisen"viriklieet hänen kasvuymiräristönsä on antanut. Näiden valmiuksien kehittymiseen ovat vai-kuiianeet koti_ i.9..,hqqlu virikeympärist[ineen, asenteineen ia odotuksineen. Koulfron fisäksi antanut tottumusta
irilaisiin työtapoihin, taitoa seurata ja käyttää hyväkseen.opetusta sa*oln t uin"oppimisteknisiä taitoja. Koulun antamista tiedollisista vai.iuk.irtu ovat vieraan kielen oiriskelun kannalta-{!$!ig!en antamat
i]ääåi',iå-täid"t ;"tdätr la"tuita. Usein on kuitenkin näitä falmiuksia
heikeniäviä tekijöitä, jotka opettajan on tiedostettava.ja otettava huo'
mioon pyrkiessään enhakolta ehkäisemään oppimisvaikeuksien syntymistä.

Vaikeuksia ennakoivia tekijöifti ovat mm":
aikals.qlppi huono koulumenestys
-puuttuva
motiväatio

ja siitä johtuva heikko tai kokonaan

omaksut ut huono! 00 1u.L,9!gt"ot!"un-rgkst,
-vynaikaisemmin
puute, väärä ajankäYttö

enäedullinen sosiaalinen ilmasto
-turfrinön
kontaktien luomisessa

ja

luokassa

vanhempien ase-nteet
opettajan
->Ei-siitä
Pertistä mihinkään ole...>

ke

skittymisky-

tai kotona, oma

epäonnis-

ja odotuks-et:

>Ei meidän Lassekaan ikinä oppinut kieliä.-.>
>Isäilä oli aina kymppi kielissä...>

Opettajan ja vanhempien asenteiden ja odotusten merkitys

Eri kokeiluissa ja tutkimuksissa on todettu, että vanhempien ja opettajan asenteet ja ödotukset vaikuttavat selvästj oppimistuloksiin: -o9olqhäet näv_ttäväi toteutuv4n. Jos Uskotaan oppilaiden onnistumismahdolliiuutiiijn ja pyritään ohjaamaan ja rohkaisemaan heitä, tulokset ovat selvästi paiemmat kuin jos ennakkoasennoituminen on kielteinen.
Virikeympäristö
Jos lapsen aikaisempi ympäristö ei o1e tarjonnut riittävästi kielellisiä vise vaikulta^a myöp vieraan kielen oppimiseen jarruttavasti. Jo.s

rikkeilä,

vanhemmilla ei ole lapJilte aikaa tai kotiolosuhteet muutoin ovat epäedulliset, tämä saattaa näkyä kielellisenä jälkeenjääneisyytenä. Myös
ja kirjoittamisessa.
B-qksikielisyy; voi aiheuttaa vaikeuksia lukemisessa
Vanhempien opintotottumukset

Edellä lueteltujen tekijöiden lisäksi voivat esimerkiksi vpatr-gmpiea
omaLheidän saämaansa-opetukseen sopineet opintotottumukset vaikuttaa Iäiritsevästi heidän ohjatessaan lastensa opiskelua: >Kun siitä Pertin fikemisesta ei nävttänyt tulevan mitään, minä opetin kuinka kieliä
pitää lukea, ja nyt Peitti kiltisti kääntää aina kappaleet vihkoon...>
Oppilaan yleinen asennoieuminen

Jotkut oppilaat voivat kokea elämän Q1o,$,.!9gtt,o."grqkqi ia senvuoksi
iuntea lrål uttom u utt a ja vä li npitämä'utöm-y'yTtä k aikkea kohtaan. Täm ä
samoln
vaikuttä luönnollisesti häiritsevästi myös koulumenestykseen'
ja
täydellis.yyviety
tunnollisuw
kuin vastakohtana äärimmäisyyteen
ä"n-uuuli*us, joka saattaa töhdä oppilaåsta a,hdistuneen ;ännittäjäU.

PH 17.2 VK-3

Opiskelun kest'åessä ilmeneviä vaikeuksia
Edellä esitettyihin vaikeuksiin voidaan ainakin osittain varautua jo qfrnakolta tietyiå toimenpitein, ja sellaisissakin tapauksissffiöEöä ffi ilTiln
"#
jäTp"ettajan puuttuminen asiaan tuntuu vaikealta tai turhalta, voidaan
oppilasta auttaa y'am4r!.1iryällä hän!ä j-a tiedostamalla hänen vaikeutensa. Mutta myös opiskelun kestäessä ilmenee jatkuvasti opiskelua häiritseviä ja oppimistuloksia heikentäviä tekijöitä, joihin opettaja voi vaikuttaa.
Jos kielen opiskelun alkuvaiheessa jää aUbkqitu vaikeudet kumuloituvat
opiskelun edetessä, kunnes käyvät voittamattomiksi ja oppilas on perinpohjin turhautunut ja saattaa kokea itsensä huonoksi ja koulunkäynnin
mielettömäksi. Motivaation puute saattaa silloin heijastua myös muihin

oppiaineisiin.
Oppilas ei ymmärrä, mit'å opettaja sanoo
Eräs varsin tavallinen syy aukkojen syntymiseen on se, että oppilas -ei
ymmärrä opetust4 eikä näin ollen pysty käyttämään sitä hyväkseön.
ffiopfftffinöiiRin eri keinoin kolio ajan varmistauduttava siitä, että
oppilaat tociella tajuavat opetetun asian jLettei osaaminen ole vain
näönnäistä asioiden mekaanista toistamista. Tällöin on muistettava, että
joidenkin oppilaiden suorituksen perusteella ei vielä voida päätellä, että
koko luokkä on ymmärtänvt asian. Aina on varmistauduttava myös siitå, ellå oppilas myös harjoitus- ja koetilanteessa tarkoin tajuaa, mitä
hänen on tehtävä.
>Ai, sitäkö siinä kysyttiin, oisinhan mä sen asian osannut'..>
annettuja ohjeita ia selityksiä ei pidä karttaa silioin,
- Äidinkielellä
oikea lopputulos.
varmiitetaan
niittä
Lrgi..
Oppilas ei tiedosta opetuksen tavoitteita
Oppilaan >kärryiltä putoaminen> saattaa myös johtua siitä, etle-i häu ole

i/ tufi;;;l"petui<sen [uröitiäiiu iai käytettyä tyfitapaa. Tavoitteiden yfr
tisäa oppilaassa paitsi opiskelumotivaatiota ja vastuuntunqqtta myös itse opetuksen tajuamista. Siksi oppilaan on aina oltava selvillä
kielitaitoon opetuksella pyritään
- minkälaiseen
kaytetään
sen saavuttamiseksi
kein-qja
- illiä
miksi tiöskennellään juuri näin
- ffifiatäista-gg_allistumista oppilaalta odotetaan kussakin tilanteessa
- mitä oppilaån itsensä tulisi tehdä pystyäkseen osallistumaan odote-tulla tavalla

" ffiifä-ffitin

Oikeiden opiskelutottumusten oppiminen
Qikeiden opiskeluto-ttum,q-sLen jq qpuväti4gi!-en ojfe.3"n \äytjiq kehittil
miseen on-jätt uuåsti t<iinnitettavä huomioflä.- ,,Luin minä kappaleen
frahteen kertaan läpi ennen kokeita, enkä sittenkään selvinnyt...> Oppilas ei yksinkertaisesti aina tiedä eikä muista, mitä hänen oikeastaan-pitäisi töhdä annetulle läksylle, jotta hän osaisi sen juuri toivotulla tavalla.
Kappaleen läpilukeminen ja mahdollinen kirjoittaminen antaa väärän
turvällisuuden tunteen siitä, että >kaikki on tehty>. Esimerkiksi niinkin
yksinkertaiselta tuntuva asia kuin oppikiljan ia se_n eri osien oikea hyvaksikayttO jää oppilaalle usein epäselväksi. Oppikirjaa j.a varsinkaan
sen tek;tiosaa-ei o-säta käyttää omassa työskentelyssä riittävästi hyväksi. Kui oppilas käyttää oppikirjaa apuna esimerkiksi.harjoitusten teossa, hän läliinnä tuivautuu sanasto-osaan, joka yksinään ei tarjoa riittävää materiaalia.
Opetetun asian, kirjan tekstin ja harjoitusten välistä yh.teyttä ei myöskään aina tajuta. låUOin harjoiiusten tuottama hyöty jää myös kyseenalaiseksi.
Jpkaista uutta työrnuotoa olisi aina edellettävii s.elksii-$g!1gkr!!o-kävtet
tiivästä materiaalista ja suositeltavista tyQglgnfe-ly[?lojCia sekä kou-
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lussa että kotona. Ainakin

\iel!e1 o.piskelua aloitettaessa tai työmuodon
kokonaan muuttuessa osa kotitehtävistä olisi syytä tehdä ofpitunnitiä
opettajan ohjatessa oikeaan työtapaan.
$erklttyai$kyv-.y.n k^ehittäminen ja pitkäjä4teieen ty öskentelyn op ett aminen on jo huomattavasti vaikeämli tehtäva. Kujfenkin oppituui oil.i
saatava oivaltamaan jatkuvan harjöittelun ja vähän kerrailäan, mutta
jatkuvasti tapahtuvan sanaston kaituttamisön merkitys kielen 6ppi*isessa sekä. painotettava sitä, että kielen oqpigripen on hyvin pilfdiiil;
jota ei voi korvata muut.amän-iilän uråkkaluvulla.
-prosessi,
Vanhemmille annettava tukiopetus

fg*!g+pgl]k olisi annettava mahdollisimman ajoissa, jo ennen
YV,o.
kielen opis.kelun alkamista, >1!ukiopglgqF>, Ls. kerrottava heilie kielten
gpiskelun ja op-etuksen nykyisistä llvöfifeista ja menetelmistä sekät<eskusteltava heidän kanssaansiitä, niiten he kotöa käsin voisivä, g}r1glg j"
tukea lastensa opiskelua.
TEHTÄVIÄ
1. Miten voitaisiin tulevia vaikeuksia kielissä ennakoida ia mitä voitaisiin.tehdä jo ennen kielen opiskelun alkamista?
tukiopetus?
- äidinkielen
opiskelun opettaminen?
- luku- ja kirjoitus- ym. vaikeuksien toteaminen ja hoitaminen?
-

2. Miten .oppilaan pitäisi tehdä tehtävänsä ja valmistautua kokeisiin
kielen
opiskelun asteilla?

3. Miten kodin asenteisiin ja odotuksiin voidaan vaikuttaa? Millä tavoin
annetaan vanhemmille tietoa kielen opetuksen tavoitteista ia menetel-

mistä? Miten he voisivat ohjata ja tukea oppilaan opiskelua? "

ONNISTUMISEN KOKEMUKSET
Kuten vieraiden kielten oppimisvaikeuksia koskevista tutkimuksista il-

menee, olisi ensiarvoisen tärkeåå, ettå oppilas saisi kielenopiskelussaan
on4iqturpisq!...ko.kg"g.r.ul.gla, myönteistä palautetta opiskeiulleen. Itse
asiassa jokainen vieraan kielen oppija, niin opettaja kuin oppilaskin, on

suunnistamassa kohden sitä päämäärää, että osaisi vieraan kielen. Eisyntyperäinen puhuja ei yleensä tätå päämåärää täysin saavuta: osaamme vierasta kieltä enemmän tai vähemmän, joissakin määrätyissä yhteyksissä ja tyylilajeissa, mutta tuskin täydellisesti. Vastaavasti voimme todeta, että jokainen, joka osaa jossain määrin vierasta kieltä, eroaa

täydellisestä ummikosta. Våbähenkin,taito on askel.,kielitaidon suuntgsn. On myöskin huomattava, että kielitaidon eri osa-al_ueet voivat ilmeiileri.tavoin ja eri aikoina eii oppilaissa. Myöskin-kurilluä-ia luetun ymmärtäminen on kielitaitoa. Kaikki kielitaito ei ilmene virheettömänä kirjallisena tuottamisena. Esim. yleiskurssin ja lyhyen kurssin opetussuunnitelmat korostavat palyqJu,hideJa merkitystä, ja palvelukielessä
päästään jo kuullun ymmärtäniisellä ja suppealla sahavafastolla pitkälle
verrattuna täysin ummikkoon.
Päämäärä

Vieras kieli opiskelun kohteena on jossain määrin loisenlaineu kuin
muut opiskeluäineet. Wilga M. Riveri sanoo opiskehiil- ilifrffeesta:
>Kielen oppimista tutkittaessa on todettu, että siihen liittyy voimakas
tunne-elemeqtli. Me ilmaisemme p_ersoonallisuutemme puh uen ja siihen
liittyvien piirteiden avulla. Siksi öppilas, ;'oka joutuu aikamaan vieraan
kielen opiskelun, joutuu täysin erilaiseen tilanteeseen, kuin missä hän
on muita aineita opiskellessaan. Me otamme häneltä äkkiä pois tuki- ja
puolustusvälineen sekä tiedonhankinnan, itseilmaisun ja mielessä säilyttämisen välineen. -- Opettajan täytyy tajuta herkäsli oppilaiden emo-
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tionaaliset reaktiot, huomata hermostuneisuuden ja ahdistuneisuuden
piirteet ja kielen aiheuttamat hämmennyksen ja jopa vihamielisyyden
oireet, jotta hän voisi ryhtyä toimenpiteisiin eliminoidakseen tällaiset
sisäisen jännityksen aiheuttamat epätoivottavat piirteet. Opettajan tulee myös herkästi tajuta luokassa olevien e,Lilaisten p-ers-oonallisuuksiglt
vuoro"vaikutukset, iötta nan voisi luoda vffiirtupgg-n, molemminpuolisen viestiniiän ilmairiirin, mikä on hyvin tärkbälä, jotta'oppilas voisi saada harjoitusta spontaanissa viestinnässä vieraalla kielellä.> (Rivers:
Vieraan kielen opettamisen psykologiaa ss. 154-155)
Päämääränä kaikilla vieraan kielen opettamisen asteilla voidaan pitää
sitä, että jok4i4err oppilas pääsee osallistumaan tähän molennminpuoliseen viestintään. Hän saa opetuksessa suoritettavakseen tehtäviä, jotka
vastaavat hänen mahdollisuuksiaan, ja tuntee olevansa opetusryhmän
toimiva jäsen. Oppimisen edistyessä hänen valmiutensa lisääntyvät, ei
välttämättä samåssa tahdissa kuin naapurin, mutta kylläkin omiin entisiin tietoihin ja taitoihin verrattuna. Onnistumisen kokemusta lisää, jos
käsiteltävä aines liitt-vJ*appilaa!-tAfp-e-tp-ill. ja-harra-9-t-q,k9!!n muilla aloilla
ja jos hän jo kouluaikanaan kuulee tai saa käyttää vierast_a kieltä koulun
ulliopuolella mielekkäissä tilanteissa. Tämä voi tapahtua kotonakin (TV,
lehdät, kirjallisuus) tai omalla paikkakunnalla. Kysymys liittyy läheisesti työtapoihin ja motivaatioon (vrt. SIVA koulutusvih ot 3.2. ia tL.2.).
Opettajan itsetuntemus
Kielen oppimiseen liittyy monia sellaisia.tekijöitä, joihin vaikuttaminen ei

åi" it*uh'muuta opettäjan vallassa. Q!!si hrfnel tulisi pyrkiä muutta-

maan enneu kaikkea niitä tekijöitä, joihin !ä1 voi itse suoraan vaikuttaa.

Sfria;;;'opettajan itsetutkiåtelulista pohjautuu kenttäopettajien

I

ha-

vaintoihin:
oppilaalleni tarpeeksi ajatusaikaa?

liian nopeasti? annanko
- nuhunko
hiGill"akin oppilåalla on oikeus opetukseen osallistumiseen.
- it;ffiftö]"k{oia aiatusketiuuni, lioska asiat ovat itselleni tuttuja?
- iivsvnkö-täit<itia oöpilailta? Oppilaalle jo se, että hän saa vastata'
-on äi'äänlainen onnistfmisen kokemus.
f ;å;6k; jokaiselta oppilaalta hänen kykyjensä mukaista täyttä pan"=l^i
Oaätut .illa ontaipumus toteutua' sanovat tutkimustulokset'
5fil1e,n- voisin kqrjata oppiåiden tekemäL.v irheet nii n,.että .h eikkokaan

oppifu. marenirrisi?- Miten-töön sen tuntitilanteessa ja kokeita arvos"i
tellessani?
opetuksessani huomioon tyttöjen ja poikien erilaisen kielelli;ä;k;
-sen- kåhitysiylrlin
ja erilaiset !rag-qs_t3!9gf . - Kiele.nopetuksesta vanautötuissa ia Vleiskurssin tai lyhyen kurssin opptlatssa on enemman
kehitys on hil.aampaa kuin
iliki" k;i" tvtt"Oja. Vaikka poikien kielellinenjakaantumaa,
koska yleinen
tasaisempaa
odotlaa
ffilöi"r. tuliiiko tässä
Näillä kurssivalinnoilla
åi;iiiil; 1oåennäköisesti on tasan jakautunut?
lisu uksiin.
;; ;irii ";ikutus oppilaan myöhempiin jatkokoulutusmahdol
valikoiaikaisemmin
kuin
samoin
jakamätbnta
ikäiuokkaä
å
*,1änt
-tua-äppilasaiäesta?
I roiriaisenko oppilaitani hellittämättömyyteen?

Oppiaineen rakenteesta johtuvat vaikeudet

Vieraat kielet ja matematiikka ovat ne aineet, joissa uuden oppiminen
eniten *g.gtJÄLaitaisemmin opitun aineksen hallinnalle. Tästä johtuu,
että aine usein koetaan vaikeana. Aina se aiheuttaatyölå, jonka ohi ei
ole oiFoiietä. Tällaisessa aineessa tarvitaan erityisesti heJittär.r$J!ö;
gJry"itillalua yrittää uudestaan vaikeuksien sattuessakin. Tärkeää on
opettajan ryhha-U"U ja halu pitää heikkojakin oppilaita mukana, mutta
vähintään yhtä tärkeää on hänen tietonsa siitä, mitäpitäjsi qppia.ja mis.sä- vaikeudet piilevät. Oppaan, joka aikoo kuljettaa ryhmänsä vaikeakulkuisen maaston läpi, on pidettävä huolta ryhmästään, mutta myös tunnettava maasto ja vaihtoehtoiset'reitit. Kuitenkaan opas ei yksinään
pysty viemään ryhmäänsä perille, sen tekee vain ryhmä itse. Oppilaiden
keskinäisen vuorovaikutuksen osuutta tuskin voidaan yliarvioida (vrt.
oppilaiden välinen yhteistyö s. 18).

t2

lvlitä paremmin opettaja hallitsee ainee*Lsa ja tuntee oppilaansa, t.s. tuntee maastonqS. ja ry.h.märisffiä siiffeffi mätrdoliisuus hänen oppilaillaan ja, hänellä itseliään on onnistua tydssään. opettajakokemus'lisää
opettajan valmiuksia, vaikka iokainen opetuskerta-on eiilainen. sisukas
hellittämättömyys liittyy kielten opisk-eluun niin opettajan kuin oppilaankin puolella.

TEHTÄVÄ
Miten kaikki oppilaat, myös hitaammat ja heikommin suoriutuvat,
daan kokemaan onnistumista kielen opiskelussa?

saa-

13

OSIO 3

KIELEN OPISKELUN SOLMUKOHTIA
Opetuksen solmuvaiheet
Opetuksen kulussa on kokemuksen mukaan udiilr,ä

tuottavat keskimääräistä enemmän vaikeuksia

r

tarkkaavaisuus ja aputoimenpiteet ovat riäissä kohdissa
sia vaiheita ovat esimerkiksi
siirtyminen ala-asteella puhutusta kielestä llrken0iseeo
- [ir
joit!,agp5*t-qht_ii vie n käytt
vähitellen
väh
kävttöön
kayttoon
öön otto, mlnka
minkä tulisi
tullsl tapahtua vahrtellen
i
kirioittamistehtävien
krrtorttamrstehtavren
-Ja, vteiäti;*Jt;äsatia
IöT'puun saakka vain lyhyitä lausumia edellyttävänaa

kaksiläkqyjärjestelmään siirtyminen
- öäri
vubtta opidrelleidbn taitevaihe (esim. V luokalla), jolloin oppilai-den väliset
erot ovat jo b_asvaneet
gpglusryhmän
nluodostamingn, opettajan tai koulun vaih-dos millä asteella"uud.eUe-en
tahansa
peruskoulyn x|$gg!g]lg- siirtyminen
- lu-kioon_
surtymrnen
Oppiaineksen solmukohdat
Jos solmukohtien määrittelyyn lähdetään esim. fiI'j-oitetun kielen tuotyksi
famisen vrrneanalyysln
virheanalvvsin ponJalla,
nohialta. mlKa
vksi trle
titi:väiköuksien
vaitrdulsien
valKeuKslen kartoittapohjalta,
tie
mikä on yKSr
virheanalyysin
tamisen
tamrsen

miseen, päädytään kielenopettajien yleisesti tuntemiin rakgnne-v"3.1taesanalysoitaeskeuksiin ia sanaston puutteellisuuteen. Puhuttua tuotosta an
ja
en esittäminen
esit
Rakenteiden
fr tutevat lisäksi esifle ääntämisyarke.udet.
iäntämisseikildgt. Rakenteid
nvkvistä oppimateriaalia
nsä otettu huomioon nykyistä
harjoittaminen on yleenS.ä'ötettir
laadittaessa, ja siihen lienee helpoimmin saatavissa tukimateriaalia. Rakenteet ovat yksi--kielen läpikäyvä järjestel4ä., joka toistuu yhä uusissa
tilanteissa. Puhutun kielen alueella ääntämisjärjestelmä on toinen samanlainen. Molemmat järjestelmät ovat siksi tärkeitä, että on perusteltua panna niihin liittyvien vaikeuksien voittamiseen huolta ja vaivaa.
Rakenteet ovat ksiten\in esiintymistiheyde.[iä4 ja. vrfp!"i4!liqryol!.p".r"t
öiltisiå."Efrftirii'huomiota tuiisi tiiinnittää seltaisiin raköriiiäväilbukm,
iotla äiiintvvät usein ja aiheuttavat väärinkäsityksiä. Esim. prepositioia"t oikea käyfiö-töottaa suomalaiselle jatkuvia vaikeuksia, hiitä
6siinfyy vieraassa kielessä usein ja niiden virheellinen käyttö aiheuttaa
huomattavia kommunikaatiovaikeuksia. Uumajassa opiskelevien suomalaisten ylioppilaiden kielenkäytössä olivat tutkimuksen mukaan prepositioiden våårä käyttö tai poisjättäminen yleisimpiä puutteita. Sanaolivat toinen pääryhmä. Jokin asia, esim. maskuniniiäriestysvai-keudel
**--*-- --j4 ;i
.
jäTeminiinipronominien
(han- hon, he- she) käyttö saattaa olla koulussa
helppo kertaalleen opettaa, mutta käytössä vaikea omaksua ilman jatkuvaa harjoitusta. Virheet aiheutlavat kommunikaatiotilanteessa hämmennystä iai huvittuneisuutta, Sen sijaan monet rakennevirheet,ffiä
ön peiinnäisesti pidetty suurina, kuten esim. adiektiivin väärä pääte
saksassa tai substantiivin väärä muoto pronominin jälkeen ruotsissa,
ohitetaan puhetilanteessa qliltei-h-uomaamatta. Korrekteja muotoja ne
tietenkään eivät ole. VirhtietiOm/yäe"nla viestintäarvon välisten' suhteiden uudelleen punnitseminen ioht-a-4-usein korostamaa4 sqnqslon lfu- ) ,:,-' ::
fieytta.
Sanaston kartuttamiseen ei ole oikoteitä. Kuten tunnettua sanoien oppifrinön on toisilie oppiläille huomatfåvasii helpompaa kuin toisillö.Vaiki<a
sanaston oppimisen perussäännöt on otettu huomioon uutta oppimateriaalia laadiitaessa, on jokaisen opettajan hyvä tuntea eräitä periaatteita:.

j4kfoJtamige-4; ei liian paljon yhdellä kertaa, alkaja-asteella 4-5 sanaa
-oppituntia
kohden on riittävä määrä
ei kertasanoja; opitun sanan tulee toistua samoissa ja uu- JSiSlUyuUg
tnt"tksissä ensin tiheämmin, sitten harvemmin

,r":nu

/#

t/

t4

ey.trgl{€SJir_eq: aihepiireittäin opittaessa sanat -tuke-vat toisiaan. Ei
-kuitenkädn
ole räkennettava keinötekoisen runsaitä-nippuja, jöiaen

toistuvuus .o}.. pakostakin heikko. Se{nanltinen ryhmity.'p""iäu1" -"ii
.
merkitykseltään läheisten sanojen kytkeminen
yhtäen on vt ri Låvtt6kelpoinen lähtökohta.
bgXltg4ryg! .opittavan sanan tulee olla yleisesti käyttökelpoinen
-esim.
frekvenssitutkimusten mukaan tai liittvä oppilaan e"itvis"öti
ta"-- ^"r
vitsemaäir kieleen esim. hänen hg"ra.iuiäiåifta&'----Kielitaidon eri osa-alueiden solmukohtia
Jos lähdetään kielitaidon eri osa-alueiden tavoitteista ja pidetään silmäl-

lä viestinnän perillemenoa, syntyy toisenlaisia kysyinyksia:
mitkä ovat puhutun viestin .refi,ll_e111etq=n_e_stdet? åitta ääntämis-,
-Ultlnity.;
-, rak enne- ja intonaatioliihöet vaikö uttavat sanom ah ym ; ä. .

tämistä?
- ku-inka p-uheen ymmärtämistä opitaan

ja

opetetaan?

onko lg,g.lql yrimärtämisessä oleellisesti-eriläisia vaikeuksia kuin pu-

-heen ymmärtämisessä?
millainen on kifi-all_iS_e_n_v!e_s!i4nä,n virheettömyysvaatimus erilaisissa
-viestintätilanteissa?
. qllbalgiqri,n.tif4ntqipii.n kieltä opiskellut oppilas todennäköisemmin
joutuu ja minkälainen sanasto
hänelle näin ollen on tärkeää?

TEHTÄVÄ
Tee perusosan tehtävä oppiaineen solmukohdista.

SUUNNITTELU OPPIMISVAIKEUKSIEN SYNTYMISTÄ EHKÄISEVÄNÄ TOIMENPITEENÄ

9**ll_::

,^11".1*,,:.1p

:Itili:-'1'I"..yFi:lJl*gtessä

on u;ein herpsruBj
f;fi ;
kuitenkaan
riitä,

s - l(urn.oppltaskohtaisiin
n
eki j öih in. E
Wr.K-UJtaa
wrt!-uJt ry 9Pe$
Eii
9p9$s.t<qi
.op.f ita s ko h ta is iin ttekijöihin.

;hilTiffi;

etta vasta vaikeuksia kohdattaessa mietitään,
mietitään. mitä pitäisi
nitäisi tehdä.
tehdä on
jo_ennakkoon
mielekästä
mielekä.stä ja tarpeg.llista,
tarpeellista jo
itella tvö
två siten,
ssiten. että pyri_
nvriSJ1gq[kggLåsrunniiella
i':."."1"_"1:li
lit
larpee.rlrs.ra.Jogr-Be{5ggg-s.uw!F1[4-työ
r'aan poNramaan Ja trevrttamään odotettavissa olevien väikeuksien
n syitä
s,iitä
ja varaudutaan auttamaan oppilaita mahdollisimman tetroki^"Jii. Tällä
iiariä
tavoin voidaan osittain vailirittaa myös
mvös oppilurt
onnil;rskohteiciin
otitäi.ii
isiin nnnimio-,oi
oppimisvai
tmlsvarkeuksia aiheuttaviin tekijöihin.
Ainakin seuraavin tavoin voi koulutyön suunnittelu ehkäistä tai vähentyölleen.selvät
paasyssa.

!.:.n9_ tiedot jå taidot, jotka
kaikkien tulisi omaksuffi-'varäTäifr
västi aikaa ja muita resuriseja
juuri tämän tason saavultamiseen.
voidaan
käsittely siten, etteivät odotettavis-sa olevat
=rytr=ni{triiloppiaineksen
solmukohdat
kasaudu peräkkäin, vaan niiden välillä on aina tasanteita, joiden aikana vaikeuksia kokeneet oppilaat voivat saavuttaa
perustavoitetason.
ottaa huomioon mielenkiinnon kohteet varsinkin vaihtoeh-oj qvoidaan
-liå
e n op p ia in e k s e n v a l in na s säJ ö lloft n pi6ke l-u-ön
usk
!
-p uu F ;p t i
laiden motivaatiotaso korkeamfii.
"
voidaan.käyttiä suuremmassa määrin niitä Lv-ö.t.4p,qb, jotka oppilais- ovat
ta
mieluisia. Työtavan mieluisuus perustuilsöIää[tiiviseen bsailistumismahdollisuuteen että työtavan tuloksellisuuteen.
arvioida t-ukito,-imenpitg!{ea tarve ja varata mah- voidaan etukäteen
dollisuuksia
tukiopetuksen antåffieen.'

PH t7.2.VK-4
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VAIHTELEVAT OPETUS- JA OPISKELUMENETELMÄT
Ohjaajan on hyvä alustuksensa tueksi kerrata opintopäivä 3.2. Työtavat
vieraat kielet ja osio 3.1.3. Mikä on paras työtapa? sekä palauttaå koulutettavien mieleen työtavat.

Miksi menetelmiä on syytä vaihdella
Eräs oppimisvaikeuksien syy on _oppimisprosessin toterrtuminen epjtarkoituksenmukaisell.a tavall-4. Käytetyillä opetus- ja opiskelumenetelmillå on osuutensa tässä prosessissä.Niiden kiir"ttiry"ft t*kk_ailu on sen tähden tarpeen. Opettajå saattaa havaita, diiä joiiih lavtäTti työtapa ei
tuota odotettuja tuloksia. Silloin on aiheellista lähteä etsimään uusia

väyliä, kokeilla olisiko jokin toinen tapa tuloksellisempi.

Iggl-eJr..qppimiuen vaatii aikaa .ja pitkäjänteistå työLå. Menetelmien
vaihtelu on jo sinänsä tarpeen, jotta vältyttäisiin ky_l!ästymiseltä. Harkittuun menetelmien variointiin on kuitehkin mui[äFin'iyitä. Eii oppilaat saattavat päästä samaan tavoitteeseen -eri tei!{. Heille on siksi varattava tilaisuus opiskella samoja asioita eriTydtåpoja käyttäen. Tällöin
on otettava huomioon oppilaiden erilainen h.qvaitsemis- ja asioiden hah49!-tamis\yky (esim. visuaalinen tai auditiivinen tyyppi), samoin kuin
erilainen qpp-imislap.Q; joku esim. tukeutuu mielellään sääntöihin ja kaavoihin, toinen oppii mallien avulla, jotkut taas omaksuvat asioita kokonaisvaltaisesti hahmottaen.

Toisaalta opetuksessa käytetyt menetelmät saattavat olla teoriassa oikean suuntaisia, mutta |1!ytä4nön t_ojeUlykpe.gs4 on ehkä heikkouksia,
jotka suorastaan lisäävät oppimisvaikeuksia. TäIIäisia heikkouksia ovat
esim. tiedollisen aineksen liian suuri painotus, opetuksen abstraktisuus,
liian nopea eteneminen ja epätarkoiluksenmuliainen jaksotus. 2

,
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Opetus- ja opiskelumenetelmiä kriittisesti tarkasteltaessa on hyvä palautt aa m ielee n te-h_A"!*kaAlr opetustila4te g 4 - kr!tge{! :

'
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'-

/

Opetustilanne on tehokas, jos

1. opettaja ja oppiiaat ovat selvillä toiminnan tavoitteista ja hyväksyvät
ne (tavoitteellisuus)
asiat esitetään konkreettisella tavalla (havainnollisuus)
asiat liittyvät op"pilaan kokemuspiiriin (elämänläheisyys)

2. Oppilaiden toiminrlanhalulla on purkautumismahdollisuus (aktiivisuus)

oppilaat voivat auttaa toinen toisiaan (yhteistoiminta)
oppilaille annetaan heidän edellytyksiään ja etenemisnopeuttaan vastaavia tehtäviä (yksilöinti)
pidetään huolta siitä että >punainen lanka> kuitenkin joko ajan säilyy
(

9

u u_n

nit elmallis uus

)

3. gppilas s?.a,p&-u!!gg:t suorituksestaan ennen uuden asian opettamis-

ta (arvlorntl)

4. luokan ilmapiiri on raikas ja myönteinen (sosiaalinen ilmasto)

vrt. Lahdes ss.227 - 228
Menetelmien vaihtelu oppimistapahtuman aikana
Oppimistapahtuma jakaut uu kolmeen vaiheeseen : 1. tr*etpjpu ha,qkkimi4eri, 2, hafjaantuminen, 3. soveltaminen. Menetelmien vaihtelu saattaa
kohdistua joko vain johonkin näistä vaiheista tai niihin kaikkiin.

Tietojen hankkiminen voi tapahtua ioko opettajajohtgisin menetelmin

tai oppilaat voivat suoriutua tästä vaiheesta ogrAtoimisesti fyhmisqä

t_ary:Li:tOlises!.i-epettajan ohjaamina. On huoleliäiitavä'siita, eiia tietä
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j e! h ankkimisvaihe on mah dollisimman se lkeä sti jäScaneltJ
ia,-hay-aifr:
åollinen. Oppimistehtävänä olevan asian konkretfi6intia$ jäsenteiyä
äutfa'ä AV-välineiden harkittu ja tarkoituksenmukainen käyttö.

Harjaantumis- ja soveltamisvaiheessa, jolloin oppilaat vielä edellistä
useammin ohjataan työskentelemään rtfi mis*r.tai y,kCilAJipesJi, voidaan
väsymystä tai rnotivaation laskua torjua eri keinoin, esimerkiksi

ärsyk\eiden ja reaktioiden vaihteh{la.; vaihdellaan tehtävien anta-mistapoja
ja niitä toimintoja, joilla oppilaiden odotetaan ratkaisevan an-

netut tehtävät

-

haxialtustsn-ealoitÅeluua

gogitiivisesta vg[viSgl$Cålg]-tJ0lehthgull-a siten, että tiedot oikeista
-suorituksista
annetaan mahdollisimman nopeasti
prakkaluontoisen*,ja- ta. voitteellis n ty öske ntelyn av ulla
- opiskelun h.auskuutta lisäärirällä
e

Vrt. Lahdes s. 174
Hyvä oppilaantuntemus on avuksi menetelmien vaihtelua suunniteltaessa. Menetelmistä keskustelu kuuluu osana yhteiseen opetuksen
suunnitteluun.
Miksi työtapojen vaihtelun tulee olla

ha4_f,i-ttug

Opetus on gLqa-l-ta suunrriteltu4 toiminta4. Tähän suunnitteluun on jo
-sisäliynyt
työtapojen vaiintaa
Oppilaan pitää olla selviilä @1,"p"jtJeista.ja suupn_itg_lmaslA, siitä mihin
-pyritään ja mitä häneltä odotetaan
vaihdon on oltava neIUSIgllAyiSåa, esimerkiksi suunnitel-manTyötavan
tarkistuksen ja oikaisun yhteydessä
vaihtelu..luo Jgvq"!!-o,_gr.yu!ta jq p?iäryääräJ!öayyltii
- Eartitsematon_
Uuden menetelmän _>sisää-najoqr.2 on pantava-åiRää
- Oppilaan turvallisuudentunnetta bi saa järkyttää
-

Menetelmien vaihteluun liittyviä näkökohtia

1. Op,gtustuo:kiot
Oppitgn_tj on syytä jak.aa oppfunis"lugk!-oi\;i. Niiden pituus riippuu oppilaan l4stä, keskittymiskyvystä ja tehiävän laadusta. Oppimistuokioiäön
lomaan sijoitetaan ala-asteella lp_Uluja, pelqjq! ja- leikkejä, jotka samalla
kun ne toimivat piristeinä myöskin osaltaan tukevat oppimistapahtumaa. Yläasteella esim. musiikki toimii >rentouttajana> siirryttäessä oppitunnin osasta toiseefr'

2. Eri aisteihin vetoaminen
Mitä useamman aistin kautta opittava asia välittyy, sJLd paremmin s-g
ggitq111. Lisäksi.$ gtgf ii*an$ ukaan kytkeminen a rftt aa s ekä op pimis es sa että työhön keskittymisessä. Oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia, on

tavallisesti lyhytjänteinen.ja- keskittymi5kyvytön" Jos motorisia toimintoja liitetään oppimistapahtumaan, voi tällainen oppilas helpommin keskittyä työhönsä.
Näkö- ja kuuloaisti

Kielten opetuksen painopisteen siirryttyä puheen ymmärtämisen ja
tuottamisen puolelle on auditiivisten ky-\yjen. kehit!!rylq,e-gr- pa4!4va
eniistä ene,m*hrän aikaa ja-r'*äIväd. Ei öie"iiie"stään selvää, eTiä öppiiäat
ogäävat-Eufilnella tarkoituksenmukaisella tavalla. Tässä - kutäå niin
välttämätönLå, ettå oppilaat ovat
monissa muissakin toiminnoissa
- onintensiivinen
perillä tavoitteista. Kun kyseessä.on
kuuntelu, on oppilasta ohjattäva keskittymään esim. tarkkaan äänteiden erotteluun. Tällöin
oppilaiden aniretaan kuunnella äänite qqeaa4 kettaan ja aluksi voidaan
tueksi antaa tauluun tai kalvoon ko. äänteitä vastaavat kiriain-

,::t*
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merkit. Intonaatio- ja rytmiseikkoja harjoiteltaessa on syytä merkitä
sy_m"b-olihuy,igita tauluun tai havainnollistaa asiaa kädenliikkein.
Harjoiteltaessa _q_hstensijrisjä...kUU.ntelua oppilaita on ohjattava Jaajaalaiseen tarkkaavaisuuteen ja oleellisten seikkojen erottamiseen, niin ettäivät he kiinnitä liikaa huomiota yksityiskohtiin. Tällöin saattaa aluksi
olla hyvä kirjoittaa tauluun tai kalvoon kar-kea jäsentely.jok.o- äid.1"rlkielejlä tai k-qbd-e,kje-Le-Uä*,Piirtoheitintä käytettäessä on syytä sammuttaa
ffiä"pi;u tiiloiä,' fii,"ffiätutaan oppilaiden keskittyvän vain kuunteluun.
Mikäli visuaalista tukea tarvitaan, voidaan muistin tuki kätevästi väläyttää esiin.
On tarkoin harkittava,,nitä tukea missäkin opetuksen vaiheessa tarvitaan ja miten kauan siffi oii;tytä pitää näkyvissä. Jos oppilaat esim.
k u u ntel ilä häifoiöe"llö€saan koko a jan samalla I uke v at ku ul emaansa tek stiä, heidän tarkkaavaisuutensa hajaantuu ja työskentelyn varsinainen
tavoite jää saavutt amatLa. Äänitteitä käytettäessä_ on lisäksi pidettävä
mielessä, että kgrya-v{syy nopeamm-in kuin siJmä. Sen tähden äänite- ja
studioharjoitu-[-set on järjestettävä suhteellisen lyhtlksi iak;oiksi. Ääniteohjelman seuraaminenhan on verrattavissa vieraalla kielellä käytyyn pJfhqlinkes-ku5^tqlg.gr, jossa emme tunne puhujaa emmekä näe hänen eleitääri ja ilmeitään.

Edellä esitetyt näkökohdat koskevat myös kuulon käyttämistä näköaisesim. työkirjan tehtävien, tauluvirkkeiden, kirjoitelman tai muun kirjallisen aineksen suullistamisesta. Vaikka
oppilas öi näe virheitään,_hän saattaa kuulla ne mumistessaan esim. kiriöi-cl-lxaansa puoliääneentai kuunnellessaan sitä nauhalta, jos studio ä
käytettävissä.

tin tukena silloin kun on kyse

3. Motoriikka
Oppilaassa piilevät ry1gt-sr-is*!..lqtp€gt on yritettävä kanavoida mahdolli
simman hyvin varsinaista oppimistapahtumaa tukeviksi. Mitä nuoremmista oppilaista on kyse, sitä tärkeämpää on kiinnittää huomiota liikun.nq4te1lp3e.åqen sekä oppimistilanteessa että opetustuokioiden ;äfiffå.
@pimispelien ja oppimistarkoituksiin suunniteltujen työohje- ym. kort!-!en käsittely suo oppilaalle mahdollisuuden tyydyttää-luontaista liikunnantarvettaan ja edistää samalla hänen keskittymistään. Joidenkin oppila id en k ohdalla kä.dp_Ugglst_i.*gu-.-mukaan kytkeminen siten, että op pilas myös kirjoittaa esim. läksyksi annetut uudet sanat, saattaa helpottaa niiden mieleenpainamista. Lisäksi on syytä muistaa, että oppilaan
motoristen tarp.eiden huomioonottaminen on omiaan vähentäm_ään Ly_*

x:lql !.ti"t$
4. Muistin tuet

Muisti on tärkeä tekiiä kielen oppimisessa. Kieltä luokkatilanteessa harliuiteriliääir ole syytä ylenpalttisesti rasittaa, vaan
iäit"ltaessa
muistiä kuiienliaän
iiilöitäessa ei muistiä
keskittvä siihen, gg
ännilaan tulee saada keskittyä
m,-ii t e n hän asian sanoo tarvitseäppilaan
huolehtia rii;ä: ; i i a nan sarffiTffinnössä tämä merkitiee
llmatta
ll fiiä,
nlug oppimatepitämään kirjat, työki1ia!
työkir.jat ja muu
fitä, että oppilas totutetaan pitämään'kiTjat,
e-sillä ja että hän saa kåyttää ggnakirjoja ja lähd.eteoksia ap.una tiriaali"tta
lanted'n sitä"vaatiessa. Muistiir tukena toimivat myös luokan seinällä tai
sivutaululla olevat aakkoset, laskusanat, sana- ja lausekortit, opetusta
tukevat l14,at ja kuvasarjat, -li)'symyssanat ja kysymyslauseiden-alut,
lausemallit ja yläasteella myös erilaiset rakennekaavat. Tuntityöskenfelyssä opetfajä lisäksi toimii ilmeiden, eläiden, sovittujen signaalien ja
esim. tauluun kirjoittamiensa numeroiden, tilastomriiden viitteiäen
jen tms.
avulla- turvallisena ,$ufsk-aeialaz> tarpeen vaatiessa.

-

Opetuksen eriyttåiminen vaihtelevien menetelmien avulla
Heterogeenista luokkaa opetettaessa oppitunti voidaan jakaa esim. kah*Iteen iaksoon:
1uiL11" vhteinen vdinseikan opetus
h ariaann*utffiffiäääTElmiå v a ih dellen

-
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Harjaannuttamis- ja sovellutusvaiheessa oppilaat työskentelevät yksin,
paleif ta in tai"pienissilryhmiSSå Eri oppilasryhmissä voidaan kåyttää
eri menetelmiä siihen tapaan kuin POPS-?0 Opas 3 VIERAAT KIELET
esittää sivulla 65. Tällainen eriyttäminen vaalii opettajalta hyvää ryh-

mätyötilanteen hallintaa ja melko runsaasti sopivaa öatefiaeIg.

Eriyttjiminen voi myös perustua qianv.Aljigiul[Un, esim. siten että kaikki
!el(.gy9t :alnq!. pefushalroitv!(set, mutta nopeammaL oppilaat saavat joko !rg4.t"etf!e:iä tai auttavat hitaammin suoriutuvia tovöieitaan (vrt. sl
19-20).

Harjoittely.q luokan sisäisesti eriyttäessä on välteUä'v-ä. kirja[iglgl
le-hlävlenltian s.uurt4-pal'1o!qs.ta, Esim. intensiivisöstiluäita"aä]äGiia
käsiteltäessä voidaan saniään tekstiin liittyen antaa eri ryhmille vaikeusas.teeltaan tai tyypiltäan qrilqisia e}livolntitehtziviä. Tällöin joidenkin työparien tai ryhmien tehtätäFai voidaan antaa esim. ohjattuä kysy
pXgtq!..tekoa. ja- niihin vastaamista kuvien, kuvakorttien tai kuvaSärjäjen-avulla, toisille taas suullisia drillejä tai dialogien harjoittelua. Näin
myös suullista,harjoittelua voidaan huomattavaiti tehoitaa.
Ekstensiivistä lukemista harjoiteltaessa eriytymistä tapahtuu autoteen, Eriyttää
voidaan kuitenkin myös jäfitseriillla -ret stii vhteistoimin'%ppiläiden
ö'iri'*oppilaiden
kanssa niiden vaikeusasteen ia oppilaiden kiinnostuksen hu'omioonottaen.
maattise sti . oppil aid e n J"Ukgg1is_een l<iiyJtämjn,äjan *suh

Kirjallista ilmaisua harjoitettaessa voidaan enemmän harjoitusta tarvit-

gppilaille antaa -t:ilkerrnrin-ohjattuja._te*lttilViL kun taas nopeasti
ja annetåan ['äiiie vapaamuotoisämpia
harjoituksia.
se_ville

edistyvien. >ohjaksia> löysätään

Paitsi g,uullisen,

tarpeeksi - suureen paino!,ukseen eriy-

"harjSitt€Iun
tetyn harjoitteluvaiheen
aikana on kiinnitettävä huomiota

myös

:ilh".n, että oppilaat muutenkin kuin käyttäessään ohjelmoituja harjoituksia saavat mahdollisimman nopea sti _v aLviq _tuks-e-n. suoritirkseilöen
esim. työkirjaan liittyvän avainien, häijoifuksessa kävtettvien korttien
takana olevan mallin tai oppikirjan avulla. opettaja toimii irionnollisesti
myöskin vahvistuksen antajana ohjatessaan työiä.

TEHTÄVIÄ
1. Millä tavoin opettaja voi huolehtia siitä, että oppilas

man paljon välitöntä

saa mahdollisim-

p&Ulejla suorituksistaan (paitsi ohjelmoitua

ma-

teriaalia kävttäen)?
!. Miten oppimisvaikeuksia voidaan torjua vaihtelevien menetelmien
avulla
a) g-uLta .asiaa opetettaessa
b) vanhaa läksyä kuulusteltaessa
c) vapaassa (ohjatussa) keskustelussa
3. Keksi konkreettinen tilanne, jossa oppimistapahtumaan voi kytkeä
eri aisteihin vetoamisen ja motoristen tarpeiden tyydyttämisen.

OPPILAIDEN VÄLINEN YHTEISTYö
Peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteisiin kuuluu sosiaalisen aspgktin, yh!.ersv-astll u korostaminen. Näin ollen on luonnoiliffiä,ätä-Iirokan sisällä tapahtuvan oppimisen ja harjoittelun merkitys samalla korostuu.
,

'

Kielenopetuksen tavoitteena on oppilaan auttaminen monipuolisen kieltlgjdgååaavuttamiseen. Tähän sisältyy välttämättä rntöS öppiläan vahvojen puolien tunnustaminen ja heikkojen puolien vahvistaminen. Kuitenkaan gpettajan aika ja keinot eivät riitä heterogeenisen oppilasaineksen kaikinpuoliseen auttamiseen ja ohjaamiseen, vaan kokö-opiskeluryhmä on saatava tuntemaan yastuuQtoisistaan. Pyrkimyksenä ön,
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että kokp-ryhffrÄ saavuttaisi asetetut perustavoitteet. Tähän vastuuseen
sisältyy"konkieettinen toisen oppilaan aqttaminen. Näiden tilanteiden
järjestäminen taas jää opettajan vastuulle.
Luokan sjsäisen eriyttämisen j-qlk-yya,käytt{min-gn yhtenä oppimisvaikeuksien ehkäisijänä on omiaan tiSbittamaan oppilaille, että heidän välisensä erot hyväksytään. Sen tulisi myös tähdätä nimenomaan siihen, että jokainen opiskeluryhmän jäsen saavuttaisi pgrySry-q$elaq.on. Sen sij a a n ;.e- elsagpsfiiåilietiliieop p im a st a lis ää h ariäffi Föi e ri sä jääd e llyt y k
rvhmän jäseniä
siensä puitteissa.
nuitteissa. Kaikkia ryhmän
iäseniä tulisi kasvattaa rehellisesti
tiedoståmaan yksilöiden
vksilöiden erilaisuus tiedon hankinnan tapojen
tanoien ja
ia omaksutiedostamaan
,ussuunnitelma korostaa suulmisen määrän suhteen. Esim. kielten opetussuunnitelma
lisen kielitaidon saavuttamista. Kolmannella luokalla tämä kielitaidon
puoli on vallitsevassa asemassa. Tällainen tilanne suosii 4uditiivisesti
oppilasta. Kuitenkin tulisi opiskelun kuluessa.pitää.huolta siiiahjakasta
-että
esirn ns. suullisella kaudella kaikki oppivat jonkin määrän. Tätä
tä,
voidaan hoitaa mm. siten, että ne oppilaat, jotka ovat oppineet hallitsemaan kysymys-vastaustekniikan tai pieniä dialogeja, o-pg-!-tlva! n4itä to-)'ereil-lg,en Tällöin opettajalle jää aikaa harjoittaa sarnantyyppistä asiaa
yksilöllisenä opetuksena joidenkin muiden opiskeluryhmän jäsenten
kanssa.

Oppilaiden välistä yhteistyötä voidaan käyttää hyväksi miltei missä tahäisa oppimisen väiheesia. Qt"ejtajan-.leitävät*-muut-tqyat y,tr4 englsqilfohjaUksen luortteise.lu;i. Esim. uuden läksyn valmistus, johon ei siTälly perusoppiainekseen kuu!uvaa uutta asiaa (uusi aikamuoto tmp.),
voiäaän ainåliin ylemmillä luokilla tehdä oppilasryhmissä, vaikkakin
opettajan ohjaamana. Suuri osa harjoitteluvaiheen työstä voidaan suoriltaa oppilaskeskeisenä, joko ppn.r-yhmissä tai pariharjoitteluna. Myös

j
|

jos formåtiivisen kokeen tulos osoittää, että opetettua asiaa ei vielä hallita riittävässä määrin, saattaa, käytettävissä olevasta materiaalista
riippuen, olla paikallaan kerrata asia *o-ppilasjohtoisesti. Tämä voi tapahtuä .joko siten, että koko l-uqkk4 keltga s,er, tai että kertaus suoritetaan
r:höissä, Vastaavdfrfididää;äönefellä, jos oppilaille noin viikkoa enffiniri-äutiivista koetta annetaan samaninalihän harioituskoe. Tällai- 4
sen >i4fo-testinl tarkoituksena on oiTä-opirilaalle diagnbosi hän"en tilanteestaan ja auttaa häntä näkemään, mitä kohtia pitäisi vielä ennen varsinaista koetta paikata. >Info-testi> myöskin v3!lga!-ää.lt"ermoslu-mista ja
lisää turvallisuudentunnetta. Muutenkin kuin kokeisiin liittyen kertaustäväiJä titaniäet tuii.i py"lia saamaan niin monipuolisiksi liuin mahdollista.
Oppilaiden välinen yhteistyö voidaan järjestää useilla eri tavoin.

1. Yksi oppilas opettaa

I

auttaa ryhmää

Oppilas

kuvasta / esineestä / kirjan tekstistä;
-- kysyy
luokan tai opettajan kysymyksiin, jolloin luokka voi tgistaa
äsifu
hänen vastauksensa;

ylemmän vuosiluokan

toimii esilukjjanjl (varsinkin yhdysluokassa
-oppilas
kolö-ätöil-malle vuosiluoliallti)
tarkastaa esim. tauluharjoituksen
- hoitaa nauhuria tai ministudiolaitteistoa
-a) kävttää nikapvsävtintä toistotehtävissä tai drilleissä

(Vasta-

ait ajättin pvttwat tähän, jos heillä on selkeät iskut nauhalla, esim.
alusåa tetrotut<j,:t 'toista', 'kl.y', 'vastaa', jotka voi myöhemmin vaihtaa

vieraskielisiin, kunhan drillin tyyppi pysyy samana).
b) kelaa nauhan uudelleen.Llh-t-qepe-nlqon tehtävien uusimista varten;
c) mikäli käytettävissä on ministudiolaitteisto, qppilas voi!äy-ttää--op-et-taian kuulolikeit-a., Hän osallistuu myös esim. drilliin sanomalla vaaditut
a"siat, iamatla kun hänen äänensä tulee ryhmän muiden jäsenten kuulokkeisiin. Se auttaa heitä, kun drilli käydään ensimmäisen kerran läpi.

2. Pareittain (esim. pa-r9-4pi qppilas heikomman parina)

että toinen

tarkastetaån kirjailisei töntavät vhdessä.(Tehokkaampaa,.
-oppilas
osoittaa vifheellisen kohdan kuin etta gPprlas kopioisi oikean

väåtauksen työkirjasta tai taululta. Monasti tämä auttaminen on myös
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sitä, että nopeampi oppilas aloittaa auttamisen sg-littämällä tehtävän tai
joskus jopa suomentamalla esim. kysymykseni
-- tnriqiieilaan suullisesti yhdessä. (Esim. kysyminen ja vastaaminen
kuvista, joi,qsa olr oikea tuotos valmiina (piilossa). Molemmat kysyvät ja
vastaavat ja toinen auttaa, jos toinen tekee virheen);
oman parin ääneenlukemis[p,.ja korjataan virheet yhdessä
- seurataan
kysellään esim. Fpnt ittitöntaisiä liysymyksiä" tai kerrotaan "kuvista
-(molempia
monisteen ohjaamina).

3. Ryhmä oppilaita opettaa / auttaa toista ryhmää tai yksityisiä oppilaita (erityisesti yhdysluokassa)
- jICt-!14 uJlta (opettaja \ertaa ylemmän vuosiluokan kanssa jotakin
asiaa, jonka hän aikoo opettaa alemmalle luokalle. Alemman vuosiluokan

oppilqat kuuntelevat, ylempi luokka kyselee toisiltaan oppilaskeskeises-

ti, vähitellen alempi luokka tulee vastauksiin mukaan, yksitellen ja kuorossa:

)

(vuorotellen ylempi ja alempi luokka
- Eg[gg
ylernpi
kysyy vaikeammat kysymykset.)

kysyjänä ja vastaajana,

- pitåiä huolta esim.
a) v-uoropuhelrrn esittäjistä
b) ääneenlukijoista
toimii spontaanisti kuiskaajana, jolloin kaikki seuraavat ja auttavat heti
virheen tai tauon havaitessaan;
kun ryhmä toimii ilman opettajaa (kysyiä vaihtuu koko
- eutf,c4(3.silloin,
ajan),
luokka esim. or-kysymystä harjoitellessaan: joku saattaa
unohtaa, miten kysyttiin, muuty' auttavat.
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OSIO 4

TUKIOPETUS OPPILAILLE VIERAISSA KIELISSÄ
Tukiopetus voi olla yksi kaikkein tehokkaimpia keinoja auttaa oppimisvaikeuksissa olevaa oppilasta. Peruskoulukokeilun alkuvaiheissa ja peruskoulujärjestelmään siirtymisen ensimmäisinä vuosina on kuitenkin
tc,dettu, että tukiopetu-sbii4tiöstä käytetää4 yqin=-g€4, samanaikaisesti
kun esiintyy paiiiGttä äsim. kielistä vapauttamiseen, suppeammalle
kurssiiie siirtämiseen ja heikkojen arvosanojen antamiseen.
Syitä tukiopetuksen vähäiseen määrään ja tukiopetuksen odotettua pienempään tehoon ovat ainakin seuraavat:

tukiopetusta ei voida antaa oppilaskuljetrq!"1 takia ennen tai jälkeen koulupäivän
ei pidetä suotavana, että oppilas olisi poissa muun aineen opiskelusta
-tukiopetuksen
saamisen takia
kieltenopettajat e-iw!- ehdi. an-t-a.ma-an i,uigopeJusta
- todellisiisa vaikeuksissa olevat oppilaat ejvät ole .h,alukkaita tule-maan tukiopetukseen varsinkaan kouluajan ulkopuolella, mutta ei
irij;iiskään mieluisan aineen tunnilta
varten ei ole saatavissa sopivaa materiaalia
- tukiopetusta
opettäjille ei ole annättu koulutustå tukiopetuksen hoitamiseksi

--

-

Ryhdyttäessä pohtimaan tukiopetuksen tehostamista on syytä ensin arvioida, mitkä edellä esitetyistä tai muista syistä ovat kaikkein pahimpia
tehokkaan tukiopetuksen esteitä, ja tartuttava erityisesti näiden syi4en
poistamiseen. Seuraavassa esitetään eräitä ratkaisuehdotuksia. On kuitenkin muistettava, että aina ratkaisuja harkittaessa on oltava käytettävissä yoimassaolevat tukiopetusohjegt, jotka on lähetetty kaikkiin
kouluihiri Seuraavat ehclotu[set pohjautu;uat lv:na I9i3 74 voimassa
oleviin, peruskoulua koskeviin ohjeisiin (kouluhailituksen ryhmäkirje
n:o 20A5/7.6.1973).
Tukiopetuksen suunnittelussa on lähdettävä siitä, että vaikka tukiope-
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r tus onkin oppilaan kannalta tilapäisopetusta, se on koUluu toiminnassa

toimönpide, jota vartön ön vaiattava aikaa. EEi"m. yläaateellä tai
t äla-asteen suurehkossa koulussa voi menettely olla ainakin neljänlainen:
' 1) opettajille jätetään työjärjestykseen X.ulLkgJ'4,,, jolloin he voivat hoitaa mm. tukiopetusta. Tämä keino ei kuitenkaan yksin oie riitiävä.
aina näin tehdäänkin
2) järjestetään
- samanjaasteen
- ja yläasteella.kielitunte
ja on samanaikeises-ti
varauseämpien
-rinnakkäislugkkien tukiopetusta näistä ryhmistä yhteisesti
taan yksi opettaja-ant4maan
kootulle tukiopetusryhmäile.
3') otetaan kouluun pääasiallise-s.ti !ukl9p_9.!_p;t4 hgit-av-a tuntiopettaja,
joka voi antaaLålä opetusta minkä tunnin aikana tahahsa.
4) laaditaan koulun tyqjärjgs!:S,s,gll4iseksi, että siinä on viikottain tunti
tai kaksi, jolloin oppilaäf ovat erityiskursseilla, tukiopetuksessa tai
muussa toiminnassa kuin yhteisten aineiden tunneilla. Tämä järjestely
käy päinsä lähinnä vain yläasteella.

I pysyvä

.

Ala-asteella, varsinkin jos kielenopetusta hoitaa kte1't-äv-ii kieJ9"4o-pettaia. voi tukitoimenniteiden tehostaminen olla hanEfiiiltä.'Kuitenliin on
äb*assa keinoja,'joita ei tähän saakka ole käytetty:
1) otetaan tU.nllopetfpjaksi henkilö, joka on p-e-lqhlynyl af-4;4s!9en
ongelmiin jä jolla lisäksi on riittävästi kielenopetuksen tuntemusta ja
ftäytetään häntä kielen bukiopettajana eri kouluilia. Ainakin osan matkoistaan hän vgi*t-ehdä kiertävän kielenopettajan kanssa samanaikaisesti,.ja opettaa tukiopetusta tarvitsevaa pienryhmää joko samassa opetusTilässatai eri huoneessa kuin missä suurin osa luokkaa opiskelee. Kaikkein parhainta on, jos tällainen opettaj4 voi hoitaa myös matematiikan
ja- ä"id-i-n_kiel en t ukiopetusta.
2) käyl,eLään tukiopettajana luokan ornaa opettajaa. Täliöin voidaan
menetellä niinl eitä tukiopetusta annetaan pienryhni3lpg{ tai yksilöllisesti aina vain osa tunnist4--juuri siinä vaihees3ä, jolloin opiskelu eriytyy eniten ja joiloin heiköiffiat oppilaat kipeimmin tarvitsevat henkilökohtaista opetusta. Jos viikon kolmesta kielitunnista kunakin on 15 minuutin jaksb tukiopetusta, siitä kertyy viikossa vain yksi tukiopetustunti, mikä ei vie liikaa kiintiöstä ainakaan opiskelun solmukohdissa.
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Kaikki edellä luetellut toimenpiteet tähtäävät siihen, että pienryhmissä
annettavaa samanaikaisopetuslba*tulee huomattavasti tehostaa, samalla
ku-n tfitääl.pigl glAkoivaaa*ja jilke-en p-äil annettavaan tukiopetukseen, mitkä tähän-asti ovat olleet yleisimmin tukiopetuksen antaniistavat. Samanaikaisopetus poistaa useat tämän esityksen alussa mainituista tukiopetusesteistä.
Kaikessa tukiopetuksessa tarvitaan materiaalia. Seuraavat ratkaisut
ovat jo nykytilanteessa mahdollisia:
t-ukiopetuks_essa käy_d'ä3!n_*qgdeJlgen . la-_vlfs.e oppikirjan. Bprusmate-{,_igalia,
sekä tekstejä äifii haijöituksia, sillä jos oppllas ei ole ymmärtänyt näitä, soveltavakin materiaali tuottaa vaikeuksia.
erityisesti tukiopetukseen lladittuja ohjp]&ctrUia.Jihko-s.ia,käytetään
jotka tavallisesti harjoittåvat aina yhtä rakennGäikkaa
::'Ykävtetään
käytetään
käytetään.tekiiänoikeuslain sallimissa
tekijänoi
sallimi.ssa .rajoissa
raioissa Ijgnakei$gqk- tekijänoikeuslain
- rinnal
å9lt*.qtg!gi41l!q, sekä tekstejä että työtehtäviä
- varhcletaan olpettajien toimesta laadittua tukiopetusmateriaalia.

Kaikki tämä onnistuu paremmin, jos tukiopetuksen suunnittelu kiinteästi liitetään koulutyön yleiseen suunnitteluun.
Kielenopettajille ei vielä vuoden I97 4 alkuun mennessä ole annettu koulutusta tukiopetuksen hoitamiseksi. Perimmäinen syy tähän koulutuksen puutteeseen on ollut, ettei kellään ole ollut ainakaan kokemusperäistä tieto? tukiopetuksen mielekkäästä hoitamistavasta. Nyt tätä fietoa alkaa olla pisimpään tukiopetusta antaneiden opettaiien keskuudessa, ja samalla on jatkuvasti karttunut teoreettinen tieto tukiopetuksen
tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Valtakunnantasolla on tukiopetuskoulutus tarkoitus aloittaa vielä vuonn a 197 4, ja siihen tulee niveltymään kuntatason koulutusta.

Tukitoimenpiteiden teoriaa
Keskeinen kysymys oppimisvaikeuksien voittamisessa on niiden tarkka
kp;teit@bg mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siksi olisi käfiffit-

tävä sellais-ia menetelmiä, joiden avulla oppimisvaikeudet tulevat ilmi
mahdollisimman konkreettisesti ja pglkispettylnä. Tämä helpottaa oppilaan lisäharjoittelua-ja opettajan-tukiioimenfiteiden suunnittelua ja ioteutusta. Ihanteellisena tavoitteena voidaan pitää oppimisvaikeuksien
ennaltaehkäisemistä mahdollisimman pitkälle.

Eräs mahdollisuus on pyrkiä jakamaan oppikurssi opglql€Xkplköib-iA
(units). Siinä esiintyvät ydinrakenteet ja ydinsanasto kartoitetaän. Sa:
moin selvitetään, mitkä asiat oppilaan on opa!!4y1ggngg!å{1, jotta hän
voisi ylipäänsä oppia yksikössä^dsiintulevaffriläöäTäGffiffi ifön tavoite ilmaistaan mahdollisimman tarkasti siten, että ilmoitetaan, mitä oppilaan tulee osata lghdäyksikön suoritettuaan, ja ilmoitetaan hyväksyttävälle suoritukselldäSetettava vaaf imgs!4qg-lksikön alkuun laaditaan
edellytettäviä ennakkotietoja miTTääffiäffiil-sqeesi ja sen i;tp;;;
tavoitteiden hallintaa mittaava formatiivinen koe. Mikäli mahdoilista,
laaditaan myös gfuiejfp siitä, mitä oppilaan tulisi tehdä, jos hän ei ole
saavuttanut hyväksyttävän suorituksen tasoa.
Kuvio

Yksikön

-tavoitteet
ja vaatimustaso

-ydinrakenteet
-ydinsanasto

Formatiivinen
koe

lisä-ohjeet
opiskelusta

Tukiopetus

oq

OPPILAITA, JOILLB KIELEN OPISKELU USEIN TUOTTAA ERI.
TYISIÄ VAIKEUKSIA JA HEIDÄ.N AUTTAMISENSA
Vieraan kielen opiskelussa tulee tavanomaisin menetelmin todennäköi
sesti vaikeuksia, jos oppilas on
näkövammainen
- kuulovammainen
- motorisesti vammainen
- puhehäiriöinen
ja kirjoittamishäiriöinen
- lukemisemotionaalisesti häiriint;'nyt
- kroonisesti sairas
- kielellisessä kehityksessä jälkeen jäänyt
oppiva
-,hitaasti
älyllisesti jälkeenjäänyt
Heterogeenisessa luokassa voi olla oppilaita, joilla on yksi tai useampia
edellä luetelluista veikeuksista. On huomattava, että häiriöt voivat olla
lieviä tai väikeita. Ratkaisu er-nle läheskään aina e4.if4risopetukseel siirto tai \ielenopiskelusta vapauttaminen, vaan luokkatilanteessa on löydettävä käytännön ratkaisu opiskelun järjestämiseksi vaikeuksista huo-

limatta.
Näkövammainen ei voi seurata opetusta parhaalla mahdollisella tavalla,
jos hän istuu takana, jos havaintovälineet ovat pieniä ja jos kirjoitus
taululla ja monisieissa on pientä ja epäselvää. Häntä voidaan auttaa hyvällä vala.istuksella, samoin sijoittamalla hänet eteen istumaan.

Kuulovammainen oppilas, joka opiskelee normaaliluokassa, voi parhai
ten seurata opetusta, jos hän istuu lu9-kg4='e"t_p-esassa,-niin että hän näkee
sekä opettajan että luokkatoverien kasvot. Opettajan on varottava puhumasta selin häneen.
Aivovauriosta johtuva liikuntavamma aiheuttaa usein vaikeuksia käden
liikkeiden ja puhe-elinten hallinnassa, vaikka oppilaan muut opffiisedellytykset olisivat hyvät.
Emotionaalise sti häiriintynyt voi aih eutlaa luo kassa- h äitiöjlil koska hä nen sietokykynsä on alhainen. Toisaalta hän voi sulkeutua omaan ahdistuneisuuteensa jolloin hän ei pysty käyttämään niitä älyllisiä edellytyksiä, jotka hänellä on. Emotionaalisista syistä johtuva puhehäiriö saattaa
kielenopetuksen tunneilla hävitä, jos oppilas kokee kielen tunnit mielui-

siksi ja helpoiksi.

Kroonisesti sairas lapsi saattaa olla usein poisp_4 koulusta tai lääkeaineiden vaikutuksen alainen, jolloin häntä täyTff-erityisesti auttaa tukiopetuksen avulla.
Kielellisessä kehityksessä jälkeen jäänyt ja hitaasti oppiva tarvitsevat
enemmän aikaa kuin muut, jotta kypsymistä ehtii tapahtua. Mikäli lapsen henkinen kehitys on jostakin syystä hidastunut, hän kokee vieraan
kielen opiskelussa vaikeuksia -abstrakti,sten asioitten oppimis-e-ssa,-J<uten
esim. ajän tajuamisessa ja kello-n ölifiiiiiisessa. Hänellä saattaa olla vaikeuksia käsfftee[-rugd-osluks.e-Ss,fu niin ettei hän pysty erottamaan toisistaan eTiläffi*Hffi, miroiöja,'ärejä eikä ala jä yläkäsitteitä (kissa eläin - petoeläin- - elollinen olento).
Joissakin tapauksissa vaikeudet näyttävät hyvin suurilta;p!3kin kielen

osa-alueella'( esim. ku ulovammaisen puh een ym märtä minEn ffirifi uifri:
nän), muita sopivilla järjestelyillä vaikeuksia voidaan -kompensqida, niin

ettäiukemis"ti ia kirjoiltamiåen osa-alueilla saavu#tääfr*frffErkea
taso, että se tuo tyydytystä oppilaalle itselleen. Samalla hän voi tuntea
kuuluvansa muiden kanssa samaan joukkoon, kun häntä ei e.-ristetä pois
vieraan kielen opiskelemisesta. Mielenterveydellisistä syistä voidaan
pitää tarkoituksenmukaisena myös alylliseåti jälkeenjääneen osallistumista vieraan kielen opiskeluun, olipa hän sitten normaaliluokan tai
apukoulun oppilas.

PH 17.2 VK-g

24

Erilaisten oppimisvaikeuksien syiden heijastuminen oppimistulokseen
Erilaiset syyt aiheuttavat erilaisia vaikeuksia kielen oppimisessa. Tietty
vaikeus voi näkyä selvästi jollakin kielen osa-alueella mutta oppilas voi
edetä hyvinkin pitkälle jollakin toisella osa-alueella sopivilla järJestelyillä.

Seuraavassa esitetään keskustelun pohjaksi joitakin kielen oppimisen
plg$ijlgi3, joiden pohjalla voi tarkastella tietyn vamman aihbirttamia
Väikeuksia yksityisen oppilaan kielen opiskelussa.
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ympyrä,4 alug kuvaa niitä rrahdollisuuksia, jotka oppilaalla olisi
kielen oppimiseen, ellei hänellä olisi kyseistä vammaa. Varjostettu alue
kuvaa sitä tavoitetasoa eri osa-alueilla, minkä hän vammastaan huolimatta y91*qgey$tgg.

(sko

Älyllisesti jälkeenjäänyt voi oppia ymmärtämään vieraskielistä Selkeää
ia vksinkertaista puhetta ja itsekin ionkun verran sitä puhumaan, mutta
iulieminen ja kirjöittamiftn rajoittrivat usein lyhyitten ja varsin mekaanisten tehtävien suorittamiseen.
Lukemis- ja kirjoittamishäiriöinen oppilas voi olla hyvinkin lahjakas ja
kompensoida vaikeutensa esim. hy"g44 mqistin avulla, mutta lukemisessa

ja kirjoittamisessa esiintyy liahmotushäiriöitten aiheuttamia virhei-

tä.

Mikäli puhehäiriöisellä oppilaalla on muuten hvyät edellytykset kielen
opiskeluun, hän pystyy ygrmärtämään puhuttua vierasta kieitä sekä
kirjoittamaan sitä hyvin, muttä puhehäiriön takia puhuminen ja ääneenlukeminen tuottavat vaikeuksia.
Kuulovammaisen oppiiaan vaikeudet ovat riippuvaisia myös ku-ulon-

nqng-tyksen määräs1ä ja laad ust4. Syvästi kuulovammaisen koh dällä pu-

fiäen ymmärtäminen ilman tekstiä on arvailun varassa. Oman äänen
kontrolloiminen on vaikeaa, mikä tekee puhumisen epäselväksi ja vaikeasti ymmänettäväksi. Lahjakas kuulovammainen voi l-ugt_unygr,mårLägrisessä yltää hyviin suorituksiin ja itse nauttia taidostaan. Samalla hän
voi oppia myös tuottamaan vierasta kieitä jossakin määrin.

ERITYISET LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISHÄIRIöT

/'r

Lukemis- ja kirjoittamishäiriöisiä oppilaita on noin 12 %o_ikäluokasta ala-

asteella. Erityisestä opetuksesta huolimatta esiintyy häiriöistä yläasteella vielä 2_4-Vo, myöskin laajojen kurssien opiskelijoilla. Häiriölle on
tyypillistä o-ireiden pafgu_täminen muiden vaikeuksien, esim. stressin ja
väsymyksen yhteydessä.
Lukemis- ja kirjoittamishäiriöinen oppilas on lukemisessa ja kirjoittamisessa selvästi heikompi kuin matematiikassa ja nluissa kouluaineissa.
Hänellä saattaa olla hyvä muisti, jolla hän korvaa heikon lukutaidon, tai
hän voi olla erittäin låhjakas matemaattista ajatielua vaativissa tehtävissä.
Lukemis- ja kirjoittaishäiriöiselie tyypillisiä virheitä kirjoituksessa ovat

esimerkiksi
puu_t!qvq.ki{gg1: peiko, kire, salati
- kirjainsekaannukset

-

m/n kanpa, alinnainen
ieversaali: ovara, pihjala, ilmaiseski
iotaatio:kendät, eges
>Sytänneliset onniletut, toivo mati rnätä.> (vrt. Karppi)
Tyypillisiä lukemisvirheitii ovat
sana
- vaara
väärä sanan loppu
- kirjainvirheet

-

reversaali

ln
q

.Å

L/d'
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Eri kielille tyypillinen rakenne on otettava huomioon, kun annetaan kor;;;; ;;"t",iriu. suo*Än kieli on tyypiltään synteettistä, -e.nglannin
käytetään
ffii;;iyyltir.14. Suo."n kielen Foii.dqy-as9-a opetuksessa
on sanakokqnql
lähtökohtana
kieiessä
englannin
ä;il;Jttääi.to,
suus.

LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISHÄIRIöIDEN SYITÄ
1. Ileikentynyt näkö ja kuulo

Heikentynyt näkö ia kuulo vaikeuttavat lukemista ja kirjoittamista'
ii;;i;;;';;.; "oift.it"" lievästä vaikeaan, mutta usein se vaikuttaa voimakkaammin tietyllä äänialueella.
kyky erottaa konsonanteille luonteenomai"i-ii*f.å"iaksokuuroudessa
ösim. f:n, s:n ja+:n erottaminen toisisvakavast"i,
äi" i;iti.i"itii;åh;;;"
taan on vaikeaa.
värähdystä/sek. vokaailt-io. lu"ro"vajaus on suurin alueella 500-3000 samoin
soinnittoniäii-ja
lien erottaminen tuoiiäu äit"uti.ia, esim. e--i,
f-v'
.äi.titntä"-länsonantin eroitaminen, esim' jos
k-uulonvajaus on suurin
äi Äa"ä" L"rkeuden årottaminen vaikeutuu,
;;;H;k;;;å.iutuä"iiu (vrt. kielen intonaatio). Vokaalit kuullaan hel-

kannalta tärkeämil;;i; k"il f";;;.";iit. Kielen ymmärrettävy.ydgl]
Puåäi' i,;;;;ärlif .;åå"åt kuulovaåmaiselta ensiksi havaiisemat'ta.'
ja
jäävät
pois
joita
kuule,
ei
hän
i;ä;; j; ki"Joitriir"..u ne..äänteet,

väärin kuullut tuotetaan vaarln.

Ään.nettäessä samand) Näkemingn on tärkeä osa puheen qppimisess,?,.
r.äri"i;irt" rdytiar,af åånteet sekaanCuvät ja vaikeat äänteet korvätaan
helpommilla, esim. m - P - b.

erottaa toisistaan ääniä, joilla
e) Sävelkorkeuskuurous on kyvl'ttömyys
(uritonvajäusta
e! esiinnykäån näiden äänvaikka
äir ä"ii""i"ä"-k;Å;ui
of Speech, s. 131The'Rehabilitation
(WeÅt-Ansberry:
k;hdalla
;;id;;
154).

vasenkätisyys on yleistä lukemis- ja kirjoittamishäiriöisillä. tlliagl.gp
oifui.i"n on fodettir Ll"rrun huomaitavan usein myös tunne-elämältään
kuitenkin vaikea- päätellä, mikä on tyy j? mikä seuilfi.iirivräiu.
jäitrva ö;
epäonnistuminen aih-euttaa turhautumista ja sen seu"är..
rauksena käytöshäiriöitä.

2. Aivotoiminnan häiriö
Aivovaurio voi aiheut-taa toimin-nallisen häiriön,, jonka seurauksena luvakavasti, esim. afailffi;;;^fi kiri;il;*iJ; oppi-in"n vaikeutuva{
jo\3 on. lievä aivotoi;;t ; J; ii;iå;ti, ;;i*, mihim aalinen aivovaur
io,
ja
hahmotushäivisuaalisia
auditiivisia
ffiffi;' häiriö i;;i'il;ataa mm. on saattanut aiheuttaa esim'
äidin saiäi"ovaurion
Mi;i-uåti.""
;iåitäraskauden
muu sikiötä vahin-goittanut..Lasituq
koh""rt-"-ä"iftr"i-"i.ko-tai
,ii.å"ä.-s""rå uoi åvijs olla synnytystapah"tuman aikana lapseen
tai-kalloon kohdistunut paine tai
äffi;ili;.iiur, f.uän hapen"purite
ääitäåf firiiti lap sen sair u.iun'u yakava kuume. Aivov aurio..saattaa olla
vaikka se oireiriir iiå;iä"i åita lroi todeta esim. pgc-tuikimuksis;sa,
moiöli;;iiiä t"iminnan-håiriöinä esim. auditiivisella, vfsuaalisella taikLy!aiyovaurio.saa!!4.g
Minimaalinen
i""irJiå
1aiku,tlaa.myös
"f"eeffa.
esim.-siten, että lapsi on helposti häiriytyvä tai agressiiviiåui"Äi.""n,
ftiXiiiv*ään. Muutoin lafsi voi olla täysin terve ja lah-

ä

;';äii;åt
jakas.

iiliv

Visuaalinen häiriö ilmenee siten, että,l4psi 9i pJ:Jy hlhrygqgam3an.liivol Jakemäänsä, esim. kiriainten suunta ja muoto muuttuvat tal han el
j
".;;
j
e
r
stv.stä'
n
in
te
ir
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;; esim. siinä ole
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.jä
f" ritäå=iiä i eä;;ffi
jolloin hänen on vaii<ea muistaa, mitä hän
når"ffa on huono
"å[O.nri.ti,
enut. uänättä on myös vgi!9a löytää.-virheitä omasär'ååt*tfåÅåstitut
iu ti"joituf.r"rtuun. fluåmattavan lahjäkkaillakin oppilailla saattaa olia
tällaisia vaikeuksia.
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Auditiivinen hahmotushäiriö ilmenee siten, että normaalista kuulosta
huolimatta pguttuu kyky havaita kuullun puhee_r_r osia..Äänteiden erottelu tuottaa vaikeuksia, esim. d - t, ffi - n, e - i. Kuullun hahmottamisen
vaikeus n.dlyxerik-o.ise.sti kirjqitul,s.esså, koska lapsen on vaikea kuulla,
mitä äänteitä sanassa on jä missä järjestyksessä ne seuraavat toisiaan.
ERITYISOPETUS KIELBNOPETUKSEN TUKENA

PH 17.2 VK-1]
Lievissä oppimisvaikeuksissa ja häiriöissä tulee niin pitkälle kuin mahdollista kehittää oman koulun palvelumuotoja_opetusta eriyttämällä, tukiopetulls-eiia, opettajien yhteistyötä kehittähällä, pienluokkien muodostamisella, luokan tai koulun vaihdoilla jne. Elleivät nämä toimenpiteet auta, oppilaalle on järjestettävä erityisopetusta.

Erityisopetus kuuluu olennaisena osana peruskouluun. Erityisopetuks-en järjestämistä säätelevät seuraavat periaattbet:

l)

oppioikeuden periaate. Oppioikeus on ulotettava koko oppivelvolli-

suusikäluokkaa koskevaksi. Oppioikeutta on pidettävä niin arvokkaana,
että sen käyttämiseen on tarvittaessa voitava lapsi velvoittaa. Tällöin
olisi periaatteesssa luovuttava oppivelvollisuudesta vapauttamisesta,

koulunkäynnin lykkäämisestä
rankaisumenettelynä.

ja koulusta erottamisen käyttämisestä

2) normaalisuuden periaate. "Tämän mukaan erityisopetuksen tayg,i!teet ovat periaatteessa samat kuin normaaliopetuksessa. Siksi poikkeaiGn lasten opetus tulee järjestää yleisen koululaitoksen puitteissa mahdollisimman pitkälle.
3) tehokkuuden periaate. Erityisopetusta järjestettäessä tulee huolehtia
siitä, että se on le,hokas!4. Erityisopetuksen tulee edistää oppilaan kehitystä asetettujen tavoitteiden suunnassa. Tämä edellyttää, että erityisopetuksessa opetusvälineet, -materiaalit ja -tilat tulee olla ajanmukaisia
ja yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia.

4l kokonaiskuntoutuksen periaate. Oppilaan kokonaiskuntoutuksen
kanhalta opetuksellisilla toimenpiteillä on keskeinen asema, mutta onnistuakseen nämä vaativat tuekseen myös muuta kuntouttavaa toimintaa. Tämä edellyttää yhteistoimintaa opettajien, lääkärien, psykologien,
sosiaalityöntekijäin ja koulun muun huoltohenkilöstön kanssa.
Poikkeavia oppilaita integroidaan mahdollisuuksien mukaan yleiseen
opetukseen. Siksi näitten oppilaitten erityistarpeet on otettava huomioon koulun opetusjärjestelyissä. Seuraavassa kuviossa (PH 17.2 VK11) on esitetty apukoulun ja tarkkailuluokkien oppilaiden integrointimahdollisuudet yleiseen opetukseen.

Eritlsluokkien vieraan kielen opetus
Myös erityisluokkien oppilaiila tulee olla mahdollisuus vieraan kielen
opiskeluun.

Erityisopetuksen tavoitteena tulisi olla perusoppiaineksen omaksuminen sopivia opiskelutapoja käyttämällä. Tällöiii"pöiiisdiiiffineksen määritteleminen tulee välttämättömäksi. On opittava sellainen kielen s_anojen, lauserakenteiden ja sanontojen vähimmäismäärä, mikä tekee kielen
opiskelun iatkamisen mahdolliseksi ia opiskelun mielekkääksi käytånnön tarieita ajatellfr-iesim. pälveiukidt;),
Erityisopetuksen opetusmateriaalin tulee olla yksilöllisten tarpeiden
mukaan valittua ja suunniteltuq. On syytä laatia sellainen yhtenäisesti
etenevä harjoitusmateriaaii, joka sisältää niin tyypillisen y-hdinsa4p_yåtasto.rlja rakennemallit, että niiden hallitseminen tukee opiskeluå, käytettiinpä sitten mitä oppikirjaa tahansa joko samanaikaisesti harjoitusmateriaalin kanssa tai myöhemmin. Edelleen tulisi olla käytössä myös
tarkoitukseen sopivia teknisiä apuvälineitä: 4auhgreita, erityisnauhureita sekä oppimispelejä. Oppimispelit antavat mahdollisuuden opetuksen eriyttämiseen ja yksilöintiin. Erityisopetuksessa käytettävän mate-
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riaalin tulee niveltyö peruskoulun opetussuunnitelman mukaiseen opetusmateriaaliin, jotta siirtyminen erityisluokasta normaaliluokkaan olisi
mahdollista.

Kielenopettajan ja erityisopettajan yhteistyö

Erityisopettaja voi toimia kielenopettajan apuna monin eri tavoin. Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi:

-

konsultointi
luokkatilanteet
klinikkaopetus

eopetlaia,-vs:-g-Ug]gakag1a mukana uu sia äänteitä op gttamlspa. ja
äuttåaäflliifiFefitniitf, iotta on vaikeuksia. Jos tämä ei vielä riitä jonkun oppilaan kohdalla, äänteen muodostamista voidaan hårjoitella tar
kemmii erillisessäJdinikl<atilassa* Erityisopettaja_voi s-uunnitella erilaiP uh

sia auditiivisia ja iisuaalisia leiklejä_ja härjoituksia .kielen opettajan
kanssa sekä autlaa lievästi kuulovamfiaista lasta huulioluku- ja kuuloharjoituksin.
Puheopetusta saavien lasten kanssa voidaan harjoittaa .Työs {-t-e*3glt
kjelenääntei!ä ja sanoja, jolloin kielen paikka ja asento.voida.an yksilölliåässa onlaukseösa tårkentaa, kuten esim. englannin kielessä esiintyviä
vaikeasti erotettavia äänteitä:

k -g

v-w
p-b
t-d
f-v

curl - girl
very - well
pear - bear
too - do
fan - van

Osa lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten opetukseen laaditusta materiaalista soveltuu sellaisenaan myös kielten opetukseen.
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TUK!OPETUKSEN SUUNNITTELULOMAKE

A . AIHEPIIRI JA KIELELLINEN TOIMINTO:

B. EDELLyTETTÄVA1 TTruRKKOT;EDOT JA

-TA;DOT:

9sArAAN, El osAr4

1.

2.

C YDINSISÄITÖ
1) YDINRAKENTEET
A)
B).

c).
2)

YDINSANASTO
SUBSTANTIIVIT VERBIT

MUUr
ADJEKTIIVIT

ADVERBIT

(FRAASIT YMS)

D. YKSIKÖru TNVOITE ILMAISTUNA OPPILAAN KÄYTTÄvTvvIIsENÄ JA
M INIMIVAATIM USTASON ILMOITTAEN
1.

2.
4.

E. ARVlolNTl: MILLA TAVALLA TODETAAN
TASO SAAVUTETTU
1.

2.
3.
4.

oNKo M|N|MIVAAT|MUS-
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VIERAIDEN KIELTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN
SYNTYMISTÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ JA NIIDEN
VAIKUTUSTA LIEVITTÄÄ

_
_
-

OTTAMALLA HUOMIOON TUTKIMUSTULOKSET
JA NIIDEN JOHTopÄATÖKSET
TUNTEMALLA HYVIN OPPILAAT
OTTAMALLA HUOMIOON OPPILAIDEN
ERILAISET VALMIUDET
ANTAMALLA OPPILAILLE MAHDOLLISUUKSIA
KOKEA oNNrsruMrsEN rlÄvyxsrÄ rrrlrruOPISKELUSSA
KARTOITTAMALLA KIELENOPISKELUN SOLMUVAIHEET JA SOLMUKCHDAT JA OTTAMALLA
ruÄvÄ KARTOITUSTULOKSET HUoMIooN
SUUNNTTTELEMALLA rvö HUOLELLTSESTI
xÄyrrÄvÄllÄ vnrHIELEVIA opETUS- JA
OPISKELUMENETTUTIIIÄ

-

ERryrrÄuÄllÄ oprrusrA JA oplsKELUA

-

TOTUTTAMALLA OPPILAAT YHTTISTvÖHÖru In
TOISTENSA AUTTAMISEEN
TEHOSTAMALLA TUKITOIMETp
Ä
TUNTEMALLA ERILAISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN
SYYT JA NIIDEN AUTTAMISTAVAT
ToTMTMALLA yHTErsrvössÄ ERrryrsOPETTAJAN KANSSA

-_

-

LUoKAN slsÄlslru KEINotN

T

PH 17 2

VK-1
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VIERAAN KIELEN OPPIMISEEN VAIKUTTAVIA
TEKIJöITÄ

r oPETUSKoHTATSTA TEKr.lörrÄ

- oPETus-lÄnrrsrELYT
_ OPPIMATERIAALI JA SEN ESITYS_

-

TAPA
OPETUS- JA OPISKELUMENETET-trrÄr
OPPILAIDEN ERILAISUUDEN
HUOMIOON OTTAMINEN
TULOSTEN ARVIOINTITAPA JA PALAUTTEEN SAANTI

-oPTSKELUUN

-

-_

xÄvrrrrÄvÄ AIKA

TUNTnrrnÄnÄ
TUKIOPETUKSEN HaÄÄnA
OPPILAAN POISSAOLOT
KONTAKTIT KIELEEN KOULUAJAN
ULKCPUOLELLA

u oPPrLAsKoHTArsrA TEKUörrÄ
YLEINeT ÄIvxKYYS
KYKY SEURATA JA r<AvrrÄA HyvAxsr

-

- OPETUSTA
KYKY YMruÄnrÄÄ oHJEtrA
MOTIVAATIO

KIINNOSTUS KIELEN OPISKELUUN
- SINNIKKYYS
- prrrÄtÄrurersyys rvö SKENTET_vssÄ
-

KIELELLINEN LAHJAKKUUS

PH 17.2VK-2
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OPPILAANTUNTEMUKSEN KEINOJA

1. LUOKASSA TAPAHTWA DIAGNOSOINTI

_
_
_

SYSTEMAATTIN EN OPPILASTARKKAILU
KOKEET JA TESTIT
YKSILÖ I-IIrurru DIAGNOSOINTI

2. MUITA KEINOJA

-_
_
-

NEUVOTTELUT HUOLTAJAN KANSSA
NEUVOTTELUT ERITYISOPETTAJAN KANSSA
NEUVOTTELUT KOULUN HUOLTOHENxrr-ösröru KANSSA
ERILAISET ASIAKIRJATIEDOT

OPPILAAN VALMIUKSIIN JA OPETUKSEN

nyvÄrsrrÄvrrööru vnlxurrAvtA rexl.rötrÄ

_
-

OPETTAJAN JA HUOLTAJAN ASENTEET JA
ODOTUKSET
oPPILAAN VIRIKEYMpÄnISrÖ
VANHEMPIEN JA OPPILAAN OPISKELUTOTTUMUKSET
OPPILAAN YLEINEN ASENNOITUMINEN

oprrusrA

-

opprLAAN KyKy vtrlurrÄnrÄÄ
JA OHJEITA

-

TAVOITTEIDEN TIEDOSTAMINEN

PH 1 7.2

VK-3
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KIELEN OPISKELUN SOLMUVAIHEITA JA
SOLMUKOHTIA
SOLMUVAIHEITA

-_
-

SIIRTYMINEN PUHUTUSTA KIELESTÄ
LU KEMISEEN
SIIRTYMINEN KIELTÄ KIRJOITTAMAAN
SIIRTYMIN EN KAKSILAKSYJÄRJESTELMÄAN
PARI VUOTTA OPISKELLEIDEN TAITEVAIHE
SIIRTYMINEN UUTEEN OPISKELURYHITIÄNru
OPETTAJAN VAIHTUMINEN
SIIRTYMINEN VIARSTTELLE JA LUKIOON

OPPIAIN EKSEN SOLMUKOHTIA

-

-

VAIKEIMMAT RAKENTEET
SANASTON KARTUTTAMINEN
rnAAr ÄÄrurÄMtsASlAT JA YLEENSÄ otxglornt
ÄÄrurÄvrsrorruMUSTEN LUoMINEN JA vAHVISTAMINEN

suuNNrrrELU opptMIsvAtKEuKStEN svrurvÄ
eHrÄrsevÄnÄ JA NnDEN vAIKUTUSTA uevlrrÄvÄttÄ TorMENPtreeruÄ
SUUNNITTELU

-

-

_

ltsÄÄ TAVorrrEELLtsuurrA .ln rotsrÄÄ
TAVorrrErsuN pnÄsYÄ
LUO POHJAN PERUSTAVOITETASON lIÄANIrrNMISELLE JA SAAVUTTAMISELLE
AUTTAA opptAtNEKSEN oIKEASSA nvHvtrrAvtsrssÄ
AUTTAA OPPILAITA KIINNOSTAVIEN OPISKELUN
KOHTEIDEN JA TYOTAPOJEN VALINNASSA
AUTTAA TUKITOIMENPITEIDEN SUUNNITTELUSSA JA TOTEUTTAMISESSA

PH

17.2VK-4
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TEHOKKAAN OPETUS. JA OPISKELUTILANTEEN
TUNNUSMERKKEJÄ

_ TAVOITTEELISUUS
- HAVAINNOLLISUUS
ELÄMÄTt-ÄHTISYYS
- AKTIIVISUUS
- YHTEISTOIMINTA
- YKSILö rrurr

-

SUUNNITELMALLISUUS
ARVIOINTI
OIKEA SOSIAALINEN ILMASTO

OPPIM ISTAPAHTU MAN VAI H EET
1 . TIETOJEN HANKINTAVAIHE
2. HARJAANTUMISVAIHE
3. TIETOJEN SOVELTAMISVAIHE

MENETELMIEN VAIHTELUUN LIITTYVIA
ruÄrco KoHTTA

_

OPETUSTUOKIOIHIN JAKAMINEN
ERI AISTEIHIN VETOAMINEN
OPPILAIDEN MOTORISTEN TARPEIDEN
HUOMIOON OTTAMINEN
MUISTIN TUKEMINEN ERI TAVOIN

PH 1 7.2

VK-s

v
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OPPILAIDEN VALINEN YHTEISTYO

1. YKSI OPPILAS OPETTAA TAI AUTTAA RYHMÄÄ
OPPILAS
TEKEE KYSYMYKSIÄ MUILLE
VASTAA KYSYMYKSIIN, LUOKKA TOISTAA
TOIMII ESILUKIJANA
TARKASTAA ESIM. TAULUHARJOITUKSIA
HOITAA NAUHURIA TAI MUUTA LAITETTA

_
_
-_
_

2. OPPILAAT TYöSKENTELEVÄT PAREITTAIN
TEHTÄVÄT YHDESSÄ
-_ TARKASTETAAN
HARJOITELLAAN SUULLISESTI YHDESSÄ
oMAN PARTN ÄÄrueeru- SEURATAAN
LUKEMISTA
_ TEHDAnT PARILLE KYSYMYxSIÄ In
VASTATAAN NIIHIN

3. RvHMÄ oppllArrA opETTAA TAt AUTTAA

TorsrA nynuÄÄ

(erityisesti yhdysluokassa)
UUTTA ASIAA
-_ OPETTAA
KERTAA ENNEN OPETETTUA
_ plrnÄ HUOLTA re HrÄvIEN SUORITTAMISESTA VUOROLLAAN
- AUTTAA VAIKEUKSIIN JOUTUNEITA

PH

17.2VK-6
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TUKTopETUSJÄRJESTELvJÄ su unessR

KouLussa (vdasrEELLA)
1. opETTAJtEN rvö.1Än.lESTYKStssÄ ott ruKlOPETUSTA VARTEN AIKAA
OPETTAJRru TYÖ -IÄNI TSTVS

Klo 8-

TAVALLINEN LUOKKATUNTI

9

9-10

TU KIOPETUSVARAUS

10-11

TAVALLISIA LUOKKATU NTEJ A

1-12
12-13

1

TU KIOPETUSVARAUS

2. RINNAKKAISTEN OPETUSRYHMIEN SAMAN'
AIKAINEN TUKIOPETUS

luorxtrru rvÖlÄnlrsrvs
TUKIOPETUSTA

TAVALLIsIA oPETUSRvuvtÄ

8-9

7a

7c

7b

Tabc
3. TUKIOPETTAJAN KAYTTAMIN EN

oPETTAJnT rvÖ.1Änl esrvs
7. LUOKKA
8. LUOKKA
9. LUOKKA

B-9
9-10
10-11
11-12

TAVALLINEN TUNTI

4. KouLUn rvö.1ÄRJEsrYKsessÄ oN AIKAA
TUKIOPETUSTA VARTEN
ESIM. 7. LUOKAT

t-uot<{I=tt rvÖ.1Änl

8-9
9-10
10-11

rsrvs

TUKIOPETUS, ERITYISKURSSIT
TAVALLISIA TUNTEJA
TAVALLISIA TUNTEJA

PH 17.2.VK-7
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ETTAJAJÄR JEST ELY JÄ
ALA.ASTEEN KOULUISSA

TUKIO

P

1. TUKIopETTAJA KIERTÄvÄn xITIENoPETTAJAN
TUKENA

xrrnrÄvA

KTELEN-

OPETTAJA

KlRKoNKvtÄtrt

rrrnrÄÄ

KOULU
TUKIOPETTAJAN
)KOTIKOULU(

2-3

KERTAA VIIKOSSA

TUKIOPETTAJA KIERTAA
KIELENOPETTAJAN
KANSSA KERRAN
VIIKOSSA

2. LUOKKAOPETTAJA KIELENOPETTAJAN TUKENA

1

. TUNTI

2. TUNTI

LUOKANOPETTAJAN
ANTAMA TUKI.
OPETUS OSALLE

oPETUSnvnvÄÄ
ä 15 MIN

3. TUNTI
PH 17 .2 VK_B

--

OPPILAITA, JOILLE KIELEN OPISKELU USEIN
TUOTTAA VAIKEUKSIA
OPPILAITA, JOILLE KIELEN OPISKELU USEIN TUOTTAA VAIKEUKSIA

- ruNrÖVAMMAISET
- KUULOVAMMAISET
VAMMAISET
- MOTORISESTI
- PUHEHÄINÖISET
JA KlRJolrrAMlsHÄtnÖlsET
-_ LuKEMlsEMOTIONAALISESTI HAlRIINTYNEET
SAIRAAT
- KROONISESTI
KIELELLISESSÄ XTH YTSTSSÄ
- -rÄt-rmNlÄÄnrrr
-

-

HITAASTI OPPIVAT

Älvt-l-tsEsrl .tÄlxrrrulÄÄru err

PH

17.2VK-g

-
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ERILAISIA KIELENOPPIMISEN PROFIILEJA

ALYLLlsEsrl

lÄlrcNlÄÄuvr

PUHEEN

vrurrlAnr.

LUKEMtSHÄlntÖ INEN
PUHEEN

I

PUHUMINEN

LUKEMINEN

KIRJOITTAMINEN

I

PUHUMINEN

PUHEEN

PUHEEN

PUHUMINEN

I

LUKEMINEN

I

I

LUKEMINEN

KIRJOITTAMINEN

I

KUULOVAMMAINEN

PUHEI{ÄIRIÖ INEN

YMMÄRT.

vurrlÄnr.

KIRJOITTAMINEN

vtrllrlÄRr.

PUHUMINEN

1

I

LUKEMINEN

KIRJOITTAMINEN

PH 17.2.VK-10

